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Vážení obchodní partneri!

Už 20 rokov vyrábame pre vás na Slovensku substráty, hnojivá a mulčovacie ma-

teriály, dodávame ďalší široký sortiment produktov. Spolu s vami pomáhame našej 

zemi vracať jej energiu, silu, plodnosť. Dávame mestám farby, plochám zeleň a 

pestovateľom radosť. Stále hľadáme nové cesty, ako robiť veci lepšie a šetrnejším 

spôsobom. Príroda je darom ľudstva a my sa zo všetkých síl snažíme tento dar 

chrániť a podporovať. Tvoríme svet živší, farebnejší, zdravší… všetko, čo robíme, ro-

bíme s láskou k prírode, s úctou k našim zákazníkom a s vierou, že pomáhame robiť 

svet krajší. Našu prácu robíme radi a s úsmevom.

Aj vďaka Vám sme dosiahli významné postavenie stabilnej a úspešnej spoločnosti 

na Slovensku aj v ďalších krajinách Európy. Sme hrdí, že sa nám plnia naše vízie a že 

naša spoločnosť si drží povesť spoľahlivého a korektného partnera. 

Ďakujeme všetkým, ktorí spolu s nami už 20 rokov posúvate našu spoločnosť vpred 

a spolu s nami robíte svet krajší. 

Ing. Vladimír Mužila

riaditeľ spoločnosti AGRO CS Slovakia, a.s.

Slovo
riaditeľa
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1. Sme úspečná firma s viac ako 20 ročnou trádíciou na slovenskom aj zahraničnom trhu. 

2. Všetko, čo robíme, staviame na hodnotách. Snažíme sa rozvíjať harmonické vzťahy  

s našimi zákazníkmi aj zamestnancami. 

3. Veríme, že naša práca zjednodušuje ľuďom prirodzený návrat k prírode. Zmysel našej 

existencie je vytvárať svet živší, zdravší, krajší.

4. Sme medzinárodní našu činnosť sme rozšírili aj do Maďarska, Rumunska  

Bieloruska, Litvy či ďalších krajín južnej Európy.

5. Vďaka naším špecializovaným webom Vám neunikne žiadna informácia k našim  

produktom, ale aj k pestovaniu.

6. Radi Vám poradíme, pokiaľ si neviete rady s výrobkom či riešite problém pri pestovaní. 

Stačí navštíviť našu stránku na www.agrocs.sk.

7. Pomáhame školám s pestovaním v rámci edukačného procesu.

8. Kvalita za dobré peniaze, to sú AGRO substráty a hnojivá AGRO. Proste, nech to rastie!

9. Ide to aj bez chémie! Náš rad NATURA je certifikovaný do ekologického poľnohospo-

dárstva a môžete tak pestovať 100 % prírodne doma aj Vy.

10. Radi Vám šetríme čas - množstvo užitočných informácii o výrobkoch a k pestovaniu  

nájdete aj na našom Youtube kanáli.

Slovo
riaditeľa

10 dOvodov,
   vďaka ktorým

   Radi robíme    

   svet krajší
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Sledujte
    nás on-line!

Našu činnosť môžete sledovať aj online na webových stránkach a sociálnych sieťach. Novinky firmy, tipy a rady  

na pestovanie, to všetko nájdete na našom Facebooku AGRO CS Slovakia,a.s.

Zaujíma Vás konkrétny produktový rad? Navštívte naše špecializované weby pre jednotlivé produktové značky  

a zistite, ktorý bude ten najlepší pre Vaše záhradkárčenie!

AGRO rad – www.agrocs.sk

FLORIA rad – www.floria.sk

KRISTALON rad – www.kristalon.sk

NATURA rad – www.agronatura.sk

VITALITY KOMPLEX rad – www.vitalitykomplex.sk

www.agrocs.sk

www.agroprofi.sk www.agronatura.sk

www.floria.sk
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Naozaj krok za krokom môžete doma postupovať pri pestovaní a starostlivosti o rastliny podľa 

našich rád vo videoporadni, ktorú nájdete na našej webovej stránke alebo na Youtube kanáli 

pod názvom AGRO CS Slovakia,a.s. .

Obľubujete čítanie do ruky?

Pokiaľ uprednostňujete tlačenú verziu, všetky potrebné informácie nájdete aj v našich praktic-

kých brožúrkach!

www.vitalitykomplex.sk

s Vitality Komplexom

Pestovanie
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Našim obchodným partnerom 

ponúkame podporu predaja  

v podobe reklamných plachiet,  

topperov, stojanov, stopperov  

či displejov. 

Na inšpiráciu Vám predstavujeme 

pár ukážok priamo z predajní ...

Podpora
predaja

www.kristalon.sk

medzi hnojivami šampión!

www.agrocs.sk
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Podpora
predaja

DRENÁŽ

KOMPOST

SUBSTRÁT

DRENÁŽ

KOMPOST

SUBSTRÁT Vrchná vrstva = substrát

DRENÁŽ

KOMPOST

SUBSTRÁT

DRENÁŽ

KOMPOST

SUBSTRÁT

Stredná vrstva = kompost

Spodná vrstva = drenáž

použitie všade tam, kde nie je úrodná pôda
pôda sa na jar rýchlo prehrieva a rastliny začínajú rásť skôr
chráni úrodu pred slimákmi, domácimi miláčikmi a záhradnými škodcami
vhodné pre osoby s obmedzenou pohyblivosťou

VYVÝŠENÉ ZÁHONY
pestovanie bez námahy!

P E S T O V A N I E  B E Z  C H É M I E
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BURINYBURINY

PÔDUPÔDU

HNOJIVO

RÝCHLY
HNOJIVOVÝ
RÝCHLY
HNOJIVOVÝ

www.floria.sk

Krásny trávniK

bez bUrÍn

trAvin
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Pod značkou AGRO sa skrýva 

najširší sortiment produktov na pestovanie na českom a slovenskom 

trhu, ktorý spoločnosť AGRO CS buduje od konca minulého storočia.  

AGRO substráty a hnojivá nájdete takmer v každom záhradnom cen-

tre, hobby reťazci i v malom kvetinárstve. Okrem špeciálnych substrá-

tov a hnojív nosia  značku AGRO aj trávne zmesi a dekoračné mate-

riály. Všetky produkty svojou štruktúrou a zložením spĺňajú nároky 

konkrétnych rastlín.
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AGRO | SUBSTRÁTY

Záhradnícky substrát
•	obsahuje Vitality Komplex – na vitalitu vašich rastlín
•	obsahuje hnojivo Kristalon na 6 týždňov
•	s aktívnym humusom (najúrodnejší druh pôdy)
•	na výsadby v záhradách (okrasné i ovocné kríky a stromy)
•	na mobilnú zeleň v kontejneroch
•	na pestovanie kvetín a zeleniny v záhonoch a v skleníkoch 

ZLOŽENIE: rašelina, kvalitný vyzretý kôrový humus, upravené pH

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 roky od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0100

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

 5 l ...0001-005 1 300 ...3408

10 l ...0002-010 1 240 ...3446

20 l ...0003-020 1 120 ...3415

50 l ...0004-050 1 51 ...3422

75 l ...0005-075 1 36 ...3439

Substrát na izbové rastliny
•	obsahuje Vitality Komplex – na vitalitu vašich rastlín
•	obsahuje hnojivo Kristalon na 6 týždňov
•	na pestovanie izbových rastlín kvitnúcich aj nekvitnúcich (cyklámeny, 
mini ruže, gloxínie, africké fialky, šeflery a iné).

ZLOŽENIE: kvalitné rašeliny s vysokým podielom vláknitých druhov, 
jemný kôrový humus, vyvážený obsah živín a stopových prvkov

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 roky od dátumu výroby

Substrát  na muškáty a iné balkónové kvety
•	obsahuje Vitality Komplex – na vitalitu vašich rastlín
•	obsahuje hnojivo Kristalon na 6 týždňov
•	vyvinutý podľa potrieb balkónových rastlín, ktoré potrebujú na rast 
a kvitnutie vysokú dávku živín (pelargónie, petúnie, verbeny, lobelky, 
begónie, fuchsie, bidens a iné).
•	vhodný aj do samozavlažovacích truhlíkov

ZLOŽENIE: rašelina, kvalitný vyzretý kôrový humus, íl, upravené pH, 
vysoký obsah živín a mikroprvkov

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 roky od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0100

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
858 600 964

5 l  ...0006-005 1 300 ...1564

10 l  ...0007-010 1 240 ...1571

20 l ...0008-020 1 120 ...0918

50 l ...0009-050 1 51 ...0925

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0100

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

10 l ...0010-010 1 240 ...3019

20 l ...0011-020 1 120 ...3033

50 l ...0012-050 1 51 ...3309
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AGRO | SUBSTRÁTY

Substrát na jahody 
•	obsahuje Vitality Komplex na vitalitu vašich rastlín
•	obsahuje hnojivo KRISTALON na 6 týždňov
•	dusík z rohoviny sa do pôdy uvoľňuje postupne a pôsobí dlhodobo
•	vhodný na jahody a ostatné drobné ovocie pestované na záhonoch  
aj v nádobách
•	nevhodný na kyslomilné rastliny (napr. čučoriedky)

ZLOŽENIE: rašelina, kompost, kvalitný vyzretý kôrový humus, rohovina, 
nízka hodnota pH, základné živiny a stopové prvky

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 roky od dátumu výroby

Záhradnícky kompost
•	organické hnojivo dodávajúce pôde živiny a organickú hmotu
•	na základné hnojenie vonkajších záhonov, do skleníkov a na výsadbu 
okrasných a ovocných stromov
•	100 % prírodný
•	vysoký obsah humusu na úrodnejšiu pôdu

ZLOŽENIE: : skompostované suroviny rastlinného pôvodu s prídavkom 
dolomitického vápenca

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 roky od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0100

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

45 l ...0028-045 1 51 ...6362

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0100

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

50 l  ...0037-050 1 51 ...3194

Substrát  paradajky, papriky a uhorky 40l + 5l ZDARMA

•	obsahuje vápnik, ktorý funguje ako prevencia proti černaniu rajčiat 
a hniloby špičiek paprík a tekvíc
•	je vhodný na pestovanie rajčiat, paprík a uhoriek v nádobách i v 
záhone

ZLOŽENIE: rašelina, kompost, kvalitný vyzretý kôrový humus, dolomi-
tický vápenec, základné živiny a stopové prvky

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 roky od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0100

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

45 l ...0038-045  1 51 ...9721

A
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AGRO | SUBSTRÁTY

Substrát na výsev a množenie
•	obsahuje aktivátor zakoreňovania, ktorý je ideálny na zdravý rast 
mladých rastlín
•	má špeciálnu jemnú štruktúru
•	určený na klíčenie semien, prepichovanie mladých rastlín, na zako-
reňovanie odrezkov, na predpestovanie sadby kvetov a zeleniny a na 
vegetatívne množenie rastlín
•	obsahuje prírodné prospešné mikroorganizmy potlačujúce výskyt a 
množenie fytopatogénnych húb v pôde 

ZLOŽENIE: rašelina, piesok, upravená reakcia, jemná štruktúra, nízky 
obsah živín pre rovnomerné schádzanie semien a zakoreňovanie 
odrezkov 

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 roky od dátumu výroby

Rašelina
•	na všestranné využitie v poľnohospodárstve, lesníctve (pri výsadbe 
škôlok) a v záhradníctve
•	vhodná na prípravu pestovateľských substrátov
•	je možné použiť ju na kyslomilné rastliny

ZLOŽENIE: vysokokvalitná prírodná organická hmota bez prísad, 
upravený len triedením na strednú zrnitosť

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 roky od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0100

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

5 l  ...0025-005 1 300 ...3187

10 l ...0026-010 1 240 ...3132

20 l ...0027-020 1 120 ...3156

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0100

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

10 l  ...0015-010 1 240 ...3095

20 l ...0016-020 1 120 ...3118

50 l ...0017-050 1 51 ...3200

75 l ...0018-075 1 36 ...3217
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AGRO | SUBSTRÁTY

Substrát na surfínie
•	s prídavkom železa – zabraňuje výskytu chlorózy (žltnutie listov)
•	pre zdravý rast a bohaté nasadenie kvetov surfínií a petúnií

ZLOŽENIE:  vybrané druhy rašelín, kvalitný vyzretý kôrový humus a íl, 
vysoký obsah základných živín a stopových prvkov, znížená hodnota 
pH

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 roky od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0100

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

45 l ...0035-045  1 51 ... 6331

Substrát na ruže
•	vyšší obsah živín
•	zaručuje zdravý rast ruží
•	bohaté nasadenie kvetov, ovplyvňuje ich veľkosť a plnosť

ZLOŽENIE: zmes vybraných druhov rašelín, kvalitný vyzretý kôrový 
humus, upravené pH

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 roky od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0100

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

50 l ...0034-050 1 51 ...7345

Trávnikový substrát
•	na zlepšenie kvality pôdy pred založením trávnika
•	na prekrývanie trávnika v priebehu vegetácie
•	je tiež výborný na regeneračné vysievanie poškodených miest

ZLOŽENIE: jemne preosiata rašelina, kvalitný kompost, špeciálny 
kremičitý piesok

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 roky od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0100

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

50 l ...0032-050 1 51 ...0388

A
G

R
O

14



AGRO | SUBSTRÁTY

Substrát na okrasné dreviny 
•	obsahuje Vitality Komplex – na vitalitu vašich rastlín
•	obsahuje hnojivo Kristalon na 6 týždňov
•	upravená hodnota pH
•	na výsadbu okrasných drevín – ihličnatých a listnatých stromov  
a kríkov (smreky, borovice, tisy, jalovce, tuje, cyprušteky, okrasné  
javory a pod.)

ZLOŽENIE:  rašelina, vyzretý kôrový humus, nízka hodnota pH, základ-
né živiny a stopové prvky

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 roky od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0100

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

20 l ...0013-020 1 120 ...7420

50 l  ...0014-050 1 51 ...7413

Substrát na čučoriedky a brusnice
•	obsahuje hnojivo na 6 týždňov
•	dusík z rohoviny sa do pôdy uvoľňuje postupne a pôsobí  
dlhodobo
•	pri pestovaní čučoriedok, brusníc a ostatných kyslomilných rastlín 
(napr. azalky, rododendróny, vresy a pod.)

ZLOŽENIE: rašelina, kvalitný vyzretý kôrový humus, nízka hodnota pH, 
základné živiny a stopové prvky

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 roky od dátumu výroby

Substrát na rododendróny a azalky
•	nižší obsah živín
•	nízka hodnota pH
•	na pestovanie všetkých kyslomilných rastlín – rododendrón, 
azalky, kanadské čučoriedky, vresy a pod. 

ZLOŽENIE:  rašelina, vyzretý kôrový humus, nízka hodnota pH, základ-
né živiny a stopové prvky

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 roky od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0100

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

45 l ...0023-045 1 51 ...6218

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0100

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

20 l  ...0019-020 1 120 ...3507

50 l ...0020-050  1 51 ...3514
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AGRO | SUBSTRÁTY

Substrát na citrusy
•	obsahuje Vitality Komplex – na vitalitu vašich rastlín
•	obsahuje hnojivo Kristalon na 6 týždňov
•	obsahuje prídavok železa v chelátovej väzbe – zabraňuje výskytu 
chlorózy (žltnutie listov)
•	zabezpečuje zdravý rast a bohaté nasadenie kvetov a plodov citrusov

ZLOŽENIE: vybrané druhy rašeliny, vysokokvalitný jemný vyzretý kôro-
vý humus a piesok, upravené pH, základné živiny a stopové prvky

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 roky od dátumu výroby

Substrát na palmy a zelené rastliny
•	obsahuje hnojivo na 6 týždňov
•	na presádzanie izbových rastlín okrasných listom (palmy, fikusy, 
filodendróny, monstery, zelence, peperómie, tradeskancie, juky, dracé-
ny, asparágusy a pod.)

ZLOŽENIE: vybrané druhy rašeliny, kvalitný vyzretý a jemný kôrový 
humus, upravená reakcia, živiny a stopové prvky

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 roky od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0100

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

10 l ...0022-010 1 240 ...7376

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0100

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

20 l ...0031-020 1 120 ...7130

A
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AGRO | SUBSTRÁTY

Substrát na bonsaje
•	s obsahom stopových prvkov
•	na pestovanie všetkých druhov bonsajov (ihličnaté aj listnaté, 
izbové aj vonkajšie)

ZLOŽENIE: rašelina, ílové častice, piesok a drvený keramzit, obohatený 
o základné živiny

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 roky od dátumu výroby

Substrát na kaktusy a sukulenty
•	so zvýšeným podielom porézneho materiálu – výrazne znižuje 
riziko zahnívania koreňov
•	na pestovanie väčšiny suchomilných rastlín, ako sú kaktusy a sukulen-
ty (kaktusy, aloe, opuncie, tŕňové koruny ...)

 
ZLOŽENIE: vybrané druhy rašeliny, kremičitý piesok, expandované 
ílové granuláty, vyrovnaný obsah živín a stopových prvkov

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 roky od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0100

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

2 l ...0021-002 1 300 ...7642

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0100

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

5 l ...0029-005 1 250 ...7178
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AGRO | SUBSTRÁTY

Substrát na vodné rastliny
•	substrát ťažšieho typu
•	vyšší obsah ílových častíc prispieva k lepšiemu zásobeniu rastlín 
živinami
•	špeciálne na pestovanie vodných a bahenných rastlín

ZLOŽENIE: kvalitný kompost, piesok a íl, upravená reakcia

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 roky od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0100

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

20 l ...0036-020 1 120 ...7383

Substrát na orchidey
•	hrubšia prevzdušnená štruktúra
•	na pestovanie rastlín s nízkou potrebou živín – napr. väčšina orchideí 
(Cattleya, Cymbidium, Phalaenopsis a iné), Anthurium, bromélií 
(Tillandsia, Vriesea, Aechmea, Guzmania a iné) a ostatné epifytické 
rastliny

ZLOŽENIE: vysoký podiel vláknitej bielej rašeliny pre maximálne pre-
vzdušnenie, vyrovnaný obsah základných živín a stopových prvkov

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 roky od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0100

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

5 l ...0030-005 1 250 ...7192
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AGRO | MINERÁLNE HNOJIVÁ

Záhradnícke hnojivo
•	unikátna česká receptúra
•	bezchloridové granulované organicko-minerálne hnojivo
•	obsahuje vysoké dávky živín a prírodné hnojivo GUANO
•	morské riasy sú zdrojom minerálnych látok na vyššiu stimuláciu 
klíčenia a rast
•	dávkovanie: základné hnojenie pred výsadbou: 25-60 g/m2, prihnojo-
vanie v priebehu vegetácie: 10-20 g/m2, podľa typu rastliny

ZLOŽENIE: N – P – K (10-9-15) + 1,3 % horčíka (MgO), guano  
a morské riasy

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 5 rokov od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0240

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

2,5 kg ...0053-025 6 210 ...6713

5 kg ...0054-050 1 154 ...6706

Univerzálne hnojivo NPK
•	celoročne použiteľné hnojivo
•	vyvážený pomer základných živín pre zdravý rast rastlín a plodov
•	vyšší obsah dusíka – lepší štart rastu rastlín
•	obsahuje zeolit pre optimálne hospodárenie rastlín s vodou a 
živinami v pôde
•	univerzálne použitie na základné hnojenie pred siatím či vysádzaním 
rastlín na jar a na prihnojovanie v priebehu vegetácie
•	na baleniach 3 kg, 5 kg a 10 kg – odnosné ucho
•	dávkovanie: 1 kg hnojiva vystačí cca na 8-30 m2 podľa typu rastliny

ZLOŽENIE: granulované hnojivo, N – P – K (11-7-7)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená, ES hnojivo

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0240

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

1 kg 0022-010  12 720 ...1268

3 kg ...0023-030  1 240 ...1275

5 kg ...0024-050 1 154 ...1251

10 kg ...0026-100 1 80 ...1305

10 kg 
plast. vedro

...0025-100 1 36 ...1299

20 kg ...0027-200 1 48 ...9417

Univerzálne hnojivo CERERIT
•	bezchloridové hnojivo
•	s obsahom horčíka – zabezpečuje vyššiu úrodu a lepšie vyfarbenie 
plodov
•	univerzálne použitie – ideálne na základné hnojenie a prihnojovanie 
v priebehu vegetácie
•	vhodné na rastliny citlivé na chlór (plodová zelenina, kvety)
•	na baleniach 3 kg, 5 kg a 10 kg – odnosné ucho
•	dávkovanie: 1 kg hnojiva vystačí cca na 10-100 m2 podľa typu rastliny

ZLOŽENIE: tradičné granulované hnojivo, N – P – K (8–13–11)  
+ 2 % horčíka (MgO) + 15 % síry (S)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená, ES hnojivo

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0240

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

1 kg ...0002-010 12 720 ...1008

3 kg ...0003-030 1 240 ...1015

5 kg ...0004-050 1 154 ...1022

10 kg ...0006-100 1 80 ...1046

10 kg 
plast. vedro

...0007-100 1 36 ...1039

20 kg ...0008-200 1 48 ...9431
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AGRO | MINERÁLNE HNOJIVÁ

Hnojivo na okrasné dreviny
•	vyšší obsah draslíka a horčíka
•	draslík – podporuje vyzrievanie rastlinných pletív
•	horčík – zlepšuje vyfarbenie drevín
•	na hnojenie okrasných kríkov, stromov, živých plotov – listnatých aj ihličnatých
•	je možné použiť na výsadbu rastlín aj v priebehu vegetačného obdobia
•	balenie 3 kg – odnosné ucho 
•	dávkovanie: 10 kg hnojiva vystačí cca na 200-500 m2 podľa typu rastliny

ZLOŽENIE: granulované hnojivo, N – P – K (8-10-17) + 6 % horčíka (MgO)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená, ES hnojivo

Hnojivo na trvalky
•	dlhodobé hnojivo  (jednorazová aplikácia s účinkom  
5 – 6 mesiacov)
•	obsahuje dusík s riadeným postupným uvoľňovaním živín
•	podporuje zdravý rast, plné vyfarbenie listov a kvetov
•	vhodné na všetky druhy trvaliek, okrasných rastlín, ruží
•	dávkovanie: 1 kg hnojiva vystačí cca na 15 m2

ZLOŽENIE: N-P-K (15-7-20) + 3 % horčíka (MgO) + 80 % PCU

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená, ES hnojivo

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0240

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

3 kg  ...0015-030 1 240 ...1770

10 kg 
plast. vedro

...0016-100 1 36 ...1794

20 kg  ...0017-200 1 48 ...9455 *

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0240

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

1 kg ...0032-010 12 504 ...6591

*Iba na špeciálnu objednávku. Pre bližšie informácie kontaktujte obchodného zástupcu vo Vašom regióne.
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AGRO | MINERÁLNE HNOJIVÁ

Hnojivo na zemiaky
•	zaistí bohatšiu úrodu
•	znižuje hnilobu zemiakov a zlepšuje trvanlivosť
•	obohatené o horčík – pre vyšší obsah škrobu
•	na základné hnojenie zemiakov pred jarnou výsadbou
•	dávkovanie: 5 kg hnojiva vystačí až na 60 m2

ZLOŽENIE: granulované kombinované hnojivo, N – P – K (12-6-20)  
+ 3 % horčíka (MgO) + 8 % síry (S)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená, ES hnojivo

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0240

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

5 kg ...0028-050 1 154 ...1862

20 kg  ...0029-200 1 48 ...9493*

Hnojivo na ovocné stromy a drobné ovocie 
•	bezchloridové hnojivo
•	vyvážený obsah živín
•	s vyšším obsahom horčíka – podporuje rovnomerný rast a vyššiu 
(pravidelnú) plodnosť
•	na hnojenie ovocných stromov a drobné ovocie (ríbezle, egreše, 
maliny a pod.)
•	dávkovanie: 5 kg hnojiva vystačí až na 42-83 m2 podľa typu rastliny  
a obdobia plodnosti

ZLOŽENIE: granulované kombinované hnojivo, N – P – K (9-6-16)  
+ 6 % horčíka (MgO)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená, ES hnojivo

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0240

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

5 kg ...0020-050 1 154 ...1879

Hnojivo na vinič
•	hnojivo s nízkym obsahom chlóru
•	vďaka optimálnemu pomeru živín spĺňa požiadavky zdravého 
vývoja a silného rastu viniča, dodáva bohatú plodnosť a vysokú 
kvalitu hrozna
•	je možné použiť ho na hnojenie všetkých ostatných rastlín
•	dávkovanie pred rašením 43-60 m2 podľa veku vinice; 
•	dávkovanie po odkvitnutí 64-88 m2 podľa veku vinice 

ZLOŽENIE: zmes, N–P–K (12–6–18) + 4 % horčíka (MgO)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená, ES hnojivo

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0240

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

3 kg ...0030-030 1 240 ...1237

20 kg ...0031-200 1 48 ...9516*

*Iba na špeciálnu objednávku. Pre bližšie informácie kontaktujte obchodného zástupcu vo Vašom regióne.
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AGRO | MINERÁLNE HNOJIVÁ

Síran amónny
•	na základné hnojenie najmä na jar
•	podporuje tvorbu silíc na cibuľovinách a dodáva im tak pikant-
nejšiu chuť 
•	hnojivo má kyslú reakciu, preto nie je vhodné do kyslých pôd
•	dávkovanie: 3 kg hnojiva vystačí cca na 50-150 m2 podľa typu rastliny

ZLOŽENIE: dusíkaté hnojivo, 20 % dusíka (N) + 23 % síry (S)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená, ES hnojivo

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0240

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

3 kg  ...0039-030 1 240 ...1312

20 kg ...0040-200 1 48 ...9462*

Močovina
•	obsahuje extrémne vysoký podiel dusíka – podporuje výrazný 
nárast zelenej hmoty
•	vhodná na prihnojovanie na list (postrekom) aj zálievkou
•	na základné hnojenie pred siatím aj výsadbou
•	používa sa aj na urýchlenie procesu kompostovania
•	dávkovanie: 1 kg hnojiva vystačí cca na 33-200 m2 podľa typu rastliny

ZLOŽENIE: univerzálne dusíkaté hnojivo, 46 % dusíka (N)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená, ES hnojivo

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0240

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

3 kg ...0035-030 1 240 ...1954

Dusíkaté vápno
•	dezinfikuje pôdu  (ničí zárodky chorôb, škodcov aj semená burín)
•	dusík – podporuje nárast zelenej hmoty
•	vápnik – znižuje kyslosť pôdy
•	zabraňuje nádorovitosti hlúbovej zeleniny
•	používa sa na jarné a jesenné hnojenie, najneskôr 14 dní pred výsad-
bou
•	dávkovanie: 1 kg hnojiva vystačí cca na 10-50 m2 podľa typu rastliny 

ZLOŽENIE: dusíkaté hnojivo, 18 % dusíka (N) + 50 % vápnika (CaO)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená, ES hnojivo

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0240

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

1 kg ...0010-010 12 720 ...1602

3 kg ...0011-030 1 240 ...1596

20 kg ...0012-200 1 48 ...9486*

*Iba na špeciálnu objednávku. Pre bližšie informácie kontaktujte obchodného zástupcu vo Vašom regióne.
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AGRO | MINERÁLNE HNOJIVÁ

Liadok vápenatý
•	najrýchlejšie pôsobiace dusíkaté hnojivo
•	obsahuje vápnik – znižuje kyslosť pôdy
•	výrazne zvyšuje výnosy plodov a zlepšuje ich skladovateľnosť
•	na rýchlu regeneráciu rastlín s poškodenou listovou plochou
•	na prihnojovanie všetkých plodín a kultúr s výnimkou kyslomilných 
rastlín (azalky, rododendróny, kanadské čučoriedky ...)
•	dávkovanie: 3 kg hnojiva vystačí až  na 300 m2 podľa typu rastliny 

ZLOŽENIE: dusíkaté hnojivo, 15 % dusíka (N)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená, ES hnojivo

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0240

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

3 kg  ...0018-030 1 240 ...1459

20 kg ...0019-200 1 48 ...9400*

Vápnitý dolomit
•	obsahuje až 6x viac horčíka ako dolomitický vápenec
•	znižuje kyslosť pôdy – potláča rast machov
•	pôsobí rýchlo a dlhodobo
•	na pestovanie BIO zeleniny a ovocia  
•	uvoľňuje živiny viazané v pôde pre potreby rastlín
•	na jesenné a jarné základné hnojenie
•	nevhodný na kyslomilné rastliny
•	dávkovanie: 5 kg hnojiva vystačí až na 100 m2 podľa typu pôdy

ZLOŽENIE: prírodné vápenato-horečnaté hnojivo s vysokým obsahom 
vápnika (min.90% CaCO

3
 +35% MgCO

3
 v sušine)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená, ES hnojivo

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0240

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

5 kg ...0051-050 1 154 ...1558

10 kg 
plast. vedro

 ...0052-100 1 36 ...1732

Superfosfát
•	najrozšírenejšie fosforečné hnojivo (koncentrované)
•	vodorozpustná forma znamená rýchly účinok hnojiva
•	fosfor – podporuje tvorbu koreňového systému a nasadenie kvetov
•	umožňuje využitie slnečnej energie rastlinou
•	na jesenné a jarné hnojenie, vhodné na pridávanie do kompostu
•	dávkovanie: 1 kg hnojiva vystačí cca na 17–50 m2 podľa typu rastliny 

ZLOŽENIE: fosforečné hnojivo, 17 % fosforu (P
2
O

5
)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená, ES hnojivo

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0240

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

1 kg ...0041-010 12 720 ...1374

5 kg ...0042-050 1 154 ...1350
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AGRO | MINERÁLNE HNOJIVÁ

Draselná soľ
•	vysoký obsah draslíka – podporuje vyzrievanie a vyfarbenie plo-
dov a kvetov
•	tradičné draselné hnojivo
•	na základné jesenné hnojenie alebo na hnojenie skoro na jar
•	nepoužívať na rastliny citlivé na chlór (strukoviny, plodová zelenina, 
jahody, čerešne, višne, jablone, drobné ovocie)
•	dávkovanie: 1 kg hnojiva vystačí cca na 16-100 m2 podľa typu rastliny 

ZLOŽENIE: nejkoncentrovanejšie draselné hnojivo, 60 % draslíka (K
2
O)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená, ES hnojivo

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0240

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

3 kg ...0013-030 1 240 ...1152

20 kg ...0014-200 1 48 ...9479*

Síran draselný
•	draselné hnojivo bez chloridov, ktoré podporuje vyššiu tvorbu 
cukrov v plodoch, zvyšuje klíčivosť semien
•	univerzálne hnojivo určené na základné jesenné hnojenie alebo na 
hnojenie skoro na jar a na prihnojovanie
•	vhodný na všetky druhy rastlín, zvlášť na rastliny citlivé na chlór
•	dávkovanie: 1 kg hnojiva vystačí cca na 160 - 660 m2 podľa typu 
rastliny 

ZLOŽENIE: draselné hnojivo, 50 % draslíka (K
2
O)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená, ES hnojivo

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0240

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

3 kg ...0037-030 1 240 ...1107

Horká soľ
•	vysoký obsah horčíka – okamžite prijateľný pre rastliny, zvyšuje tvorbu 
chlorofylu (zeleného farbiva)
•	vhodná na rýchle odstránenie skrytého aj zjavného nedostatku 
horčíka
•	nedostatok horčíka sa prejavuje hnednutím a zvýšeným opadávaním 
ihličia alebo žltnutím listov

ZLOŽENIE: kryštalické horečnaté hnojivo, 16 % horčíka (MgO)
+ 32,5 % síry (SO

3
)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená, ES hnojivo

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0240

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

1 kg  ...0033-010 12 720 ...1763

*Iba na špeciálnu objednávku. Pre bližšie informácie kontaktujte obchodného zástupcu vo Vašom regióne.
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AGRO | MINERÁLNE HNOJIVÁ

Cererit Hobby JESEŇ
•	zvyšuje odolnosť voči vymŕzaniu
•	podporuje vyzrievanie plodov
•	koncentrované živiny = menšia spotreba hnojiva
•	využitie na celú záhradu – ovocie, zelenina, okrasné dreviny, zemiaky, a pod.
•	vhodný pre ekologické poľnohospodárstvo pri pestovaní bio produktov
•	dávkovanie: jesenné hnojenie: 5-20 g/m2, jarné prihnojovanie pred výsadbou 
zemiakov a uhoriek: 15-20 g/m2

ZLOŽENIE: granulované hnojivo, 30 % draslíka (K
2
O) + 10 % horčíka (MgO)  

+ 42 % síry (SO
3
)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená, ES hnojivo

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0240

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

5 kg ...0056-050 1 154 ...2694

Jesenné hnojivo na ihličnany a iné okrasné dreviny
•	zabezpečuje odolnosť rastlín proti vymŕzaniu
•	zabraňuje opadávaniu a hnednutiu ihličia
•	znižuje riziko napádania hubovými chorobami
•	vhodné na všetky okrasné dreviny – kríky, okrasné stromy, živé ploty 
a ovocné stromy (napr. tuje, cyprušteky, cezmíny, ibišteky, hortenzie, 
broskyne, marhule a pod.)
•	jednoduchá aplikácia rozhodením hnojiva okolo rastliny
•	dávkovanie: 2,5 kg hnojiva vystačí až na 125 m2 

ZLOŽENIE: 30 % draslíka (K
2
O) + 12 % horčíka (MgO)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená, ES hnojivo

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0240

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

2,5 kg ...0005-025 1 240 ...6188
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AGRO | ORGANICKÉ HNOJIVÁ

Pravý kravský hnoj
•	peletovaná forma hnojiva – pre jednoduchšiu manipuláciu na  
základné hnojenie pred výsadbou rastlín vyžadujúcich organické hnojenie 
(zemiaky, repa, zeler, hlúboviny, plodová zelenina)
•	na vyhnojenie kvetinových záhonov, pri príprave pôdy pred výsadbou 
stromov a kríkov
•	dávkovanie: 10 kg hnoja vystačí cca na 26 m2 podľa typu rastliny 

ZLOŽENIE: organické hnojivo vyrábané z kravského hnoja pomocou 
procesu sušenia a lisovania  

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 5 rokov od dátumu výroby

Pravý konský hnoj
•	peletovaná forma hnojiva – pre jednoduchšiu manipuláciu 
•	neobsahuje klíčivé semená burín
•	zvyšuje podiel humusu v pôde a prispieva k vyššej úrodnosti
•	na základné hnojenie pred výsadbou rastlín vyžadujúcich organické 
hnojenie (zemiaky, repa, zeler, hlúboviny, plodová zelenina)
•	na vyhnojenie kvetinových záhonov, pri príprave pôdy pred výsadbou 
stromov a kríkov
•	dávkovanie: 3 kg hnoja vystačí cca na 2-10 m2 podľa typu rastliny 

ZLOŽENIE: organické hnojivo vyrobené z konského hnoja procesom 
sušenia a následne peletizácie

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 5 rokov od dátumu výroby

Pravý slepačí hnoj
•	peletovaná forma hnojiva pre jednoduchšiu manipuláciu obsahuje  
potrebné živiny vrátane prirodzeného obsahu stopových prvkov
•	uvoľňovanie živín je pozvoľné a rovnomerné v priebehu celého  
vegetačného obdobia
•	hnojivo zvyšuje biologickú aktivitu pôdy a tým zlepšuje pôdnu 
štruktúru
•	používa sa na základné hnojenie pred výsadbou, prípadne na prihnojova-
nie ovocia, zeleniny, okrasných rastlín a ďalších rastlín a plodín  

ZLOŽENIE: organické hnojivo vyrobené z hydinovej podstielky obohatenej 
o melasu, melasové výpalky

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 5 rokov od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0260

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

2,5 kg ...0001-025 1 240 ...9530

10 kg ...0002-100 1 72 ...1930

20 kg ...0010-200  1 21 8586009641717

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0260

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

3 kg ...0003-030 1 240 ...1626

10 kg ...0004-100 1 72 ...1633

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0260

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

3 kg ...0005-030 1 240 ...1060

10 kg ...0006-100 1 72 ...1077
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AGRO | ORGANICKÉ HNOJIVÁ

Rohovina
•	celoročné použitie na kvety, kríky, stromy, ovocie, zeleninu
•	pozvoľné uvoľňovanie živín
•	optimálne je však prihnojenie na jar pri príprave pôdy pred siatím 
alebo výsadbou
•	ideálne hnojivo na vodné rastliny
•	dávkovanie: 1 kg rohoviny vystačí cca na 8 -25 m2 podľa typu rastliny 

ZLOŽENIE: organické dusíkaté hnojivo vyrobené z prírodnej drvenej 
rohoviny (13 % celkového dusíka a 85 % organickej substancie)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 5 rokov od dátumu výroby

Maštaľný hnoj
•	aktivuje mikrobiálnu činnosť pôdy
•	dodáva do pôdy živiny a zlepšuje jej štruktúru
•	jednoduchá manipulácia
•	na základné hnojenie zeleniny, poľnohospodárskych plodín  
a ovocných drevín
•	aplikácia na jar alebo na jeseň
•	dávkovanie: 10 l hnoja vystačí cca na 3,5 m2 plochy 

ZLOŽENIE: organické hnojivo vyrábané z hnoja a obohatené o rašelinu

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 5 rokov od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0260

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

1 kg ...0009-010 6 504 ...1923

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0260

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
858 600 964

10 l ...0007-010 1 240  ...0147

40 l ...0008-040 1 51  ..0154
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Tyčinkové hnojivo na balkónové kvety
•	na všetky kvitnúce balkónové rastliny ako napr. pelargónie, surfínie, 
begónie, millionbells, fuchsie, verbeny a pod. a tiež všetky kvitnúce 
rastliny na záhrade a doma 
•	pôsobí dlhodobo až 60 dní
•	podporuje tvorbu koreňov a zdravý rast rastlín

ZLOŽENIE: N–P–K (9,2–5–7,8) + 2 % horčíka (MgO)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 roky od dátumu výroby

Tyčinkové hnojivo univerzálne
•	na hnojenie všetkých druhov izbových a balkónových kvetín
•	pôsobí dlhodobo až 60 dní
•	podporuje tvorbu koreňov a zdravý rast rastlín
•	zaisťuje rastlinám bohaté kvitnutie a krásne vyfarbenie kvetov
•	dávkovanie: 1 tyčinka do kvetináča o priemere 12 cm, 3 tyčinky  
do 18cm kvetináča 

ZLOŽENIE: N-P-K (10-5-6) 

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 roky od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0250

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

30 ks ...0002-000 40 8000 ...7673

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0250

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

30 ks ...0001-000 40 8000 ...7727

AGRO | OSTATNÉ HNOJIVÁ
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www.agrocs.sk

Nové kvapalné  
hnojivo
Nové kvapalné  
hnojivo

s organickou zložkou  
a vysokým obsahom 
živin!

s organickou zložkou 
a vysokým obsahom 
živín!
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AGRO | ORGANICKO-MINERÁLNE HNOJIVÁ

DOPRODEJ

OM hnojivo  na jahody a drobné ovocie
•	organická zložka = rohovina a kokosové vlákna (zaišťujú postupné 
uvoľňovanie živín a prevzdušnenie pôdy)
•	minerálna zložka pôsobí už v priebehu niekoľkých dní po aplikácii
•	súčinnosť týchto dvoch zložiek zaisťuje prísun živín po dobu až 60 dní
•	obal je opakovateľne uzatvárateľný vďaka zipsu
•	hnojivo je vhodné na všetky druhy jahôd, malín, ríbezlí a pod.
•	dávkovanie: k jednej sadenici 20 g hnojiva, použite polievkovú lyžicu
•	(1 zarovnaná PL = 10 g) 

ZLOŽENIE: viaczložkové hnojivo N-P-K (5-4-8)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 5 rokov od dátumu výroby

OM hnojivo na čučoriedky a brusnice
•	obsahuje rohovinu (prírodný zdroj dusíka), kokosové vlákno (pre-
vzdušní pôdu) a základné živiny NPK v minerálnej podobe
•	hnojivo pôsobí dlhodobo až 60 dní
•	peletovaná forma priaznivo ovplyvňuje vytváranie  humusu v pôde  
a tým zvyšuje jej úrodnosť
•	obal je opakovateľne uzatvárateľný vďaka zipsu
•	hnojivo je vhodné na všetky druhy čučoriedok  a brusníc pestovaných 
v nádobách aj vo voľnej pôde
•	dávkovanie: k jednému kríku 60 g hnojiva, použite polievkovú lyžicu
•	(1 zarovnaná PL = 10 g)

ZLOŽENIE: viaczložkové hnojivo N-P-K (5-4-6)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 5 rokov od dátumu výroby

OM hnojivo Paradajky a papriky
•	organická forma dusíka (rohovina) zabraňuje nežiadúcemu preh-
nojeniu  a reguluje vodný režim rastlín
•	minerálna forma živín zaistí bohatú násadu kvetov a pôsobí v pôde už 
v priebehu niekoľkých dní po aplikácii
•	pôsobí dlhodobo až 60 dní
•	obal je opakovateľne uzatvárateľný vďaka vzipsu
•	hnojivo je vhodné na všetky druhy paradajok  a paprík pestovaných  
v nádobách, vo voľnej pôde aj v skleníku
•	dávkovanie: k jednej sadenici 65 g hnojiva, použite polievkovú lyžicu
•	(1 zarovnaná PL = 10 g)

ZLOŽENIE: viaczložkové hnojivo N-P-K (4-2-8)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 5 rokov od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0230

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

1 kg ...0002-010 5 300 ...6010

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0230

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

1 kg ...0003-010 5 300 ...6034

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0230

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

1 kg ...0007-010 5 300 ...6041
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AGRO | ORGANICKO-MINERÁLNE HNOJIVÁ

DOPRODEJ

OM hnojivo na muškáty
•	prírodný zdroj dusíka (rohovina) sa rozkladá postupne a zaistí  
priebežné nasadenie nových kvetov
•	základné živiny (dusík-fosfor-draslík) pôsobia v priebehu niekoľkých  
dní po aplikácii a zaistia nárast zelenej hmoty
•	hnojivo pôsobí dlhodobo až 60 dní
•	obal je opakovateľne uzatvárateľný vďaka zipsu
•	hnojivo je vhodné na všetky druhy muškátov pestovaných v truhlí-
koch a  v samozavlažovacích nádobách
•	dávkovanie: k jednej rastline 10 g hnojiva, použite polievkovú lyžicu
•	(1 zarovnaná PL = 10 g)

ZLOŽENIE: viaczložkové hnojivo N-P-K (6-6-5)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 5 rokov od dátumu výroby

OM hnojivo na uhorky, cukety a iné tekvice
•	organická zložka = rohovina a kokosové vlákna (zaisťujú postupné 
uvoľňovanie živín, prevzdušnenie  a zúrodnenie pôdy)
•	minerálna zložka (NPK) pôsobí už v priebehu niekoľkých dní po apli-
kácii
•	súčinnosť  týchto dvoch zložiek zaisťuje  prísun živín po dobu až 2 
mesiacov
•	obal je opakovateľne uzatvárateľný vďaka zipsu
•	hnojivo je vhodné na uhorky, cukety a iné tekvice pestované v nádo-
bách i vo voľnej pôde
•	dávkovanie: k jednej rastline 7,5 g hnojiva, použite polievkovú lyžicu
•	(1 zarovnaná PL = 10 g)

ZLOŽENIE: viaczložkové hnojivo N-P-K (4-2-8)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 5 rokov od dátumu výroby

OM hnojivo  na cibuľu, cesnak a okrasné cibuľoviny
•	organická složka (rohovina) priaznivo ovplyvňuje vytváranie humusu v 
pôde a minerálna forma živín zaistí zdravý a silný rast
•	peletovaná forma a jednoduchá aplikácia rozhodením z ruky
•	obal je opakovateľne uzatvárateľný vďaka zipsu
•	hnojivo je vhodné pre všetky druhy cibulí, cesnaku a okrasných ci-
buľovín pestovaných v nádobách a vo voľnej pôde
•	dávkovanie: 1 kg hnojiva vystačí až na 20 m2, použite polievkovú lyžicu
•	(1 zarovnaná PL = 10 g)

ZLOŽENIE: viaczložkové hnojivo N-P-K (6-2-5)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 5 rokov od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0230

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

1 kg ...0001-010 5 300 ...6065

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0230

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

1 kg ...0009-010 5 300 ...6355

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0230

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

1 kg ...0008-010 5 300 ...6232

A
G

R
O

K
R

IS
T

A
L

O
N

V
IT

A
L

IT
Y

K
O

M
P

L
E

X
F

L
O

R
IA

N
A

T
U

R
A

O
C

H
R

A
N

A

R
A

S
T

L
ÍN

P
R

IM
A

F
L

O
R

A

31



OM hnojivo na azalky a rododendróny
•	prírodný zdroj dusíka (rohovina) sa rozkladá postupne a zaistí 
bohatú násadu kvetov
•	základné živiny (NPK) pôsobia v priebehu niekoľkých  dní po aplikácii
•	prísun živín po dobu až 60 dní
•	obal je opakovateľne uzatvárateľný vďaka zipsu
•	hnojivo je vhodné na všetky druhy azaliek a rododendrónov pestova-
ných v nádobách i vo voľnej pôde
•	dávkovanie: k jednému kríku 40 - 60 g hnojiva, použite polievkovú 
lyžicu
•	(1 zarovnaná PL = 10 g)

ZLOŽENIE: viaczložkové hnojivo N-P-K (6-2-5)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 5 rokov od dátumu výroby

OM hnojivo na ruže 
•	obsahuje rohovinu, kokosové vlákno a základné živiny NPK
•	hnojivo pôsobí dlhodobo až 60 dní
•	zaisťuje bohatú násadu kvetov
•	peletovaná forma priaznivo ovplyvňuje vytvárenie humusu v pôde a 
tým zvyšuje ich úrodnosť
•	obal je opakovateľne uzatvárateľný vďaka zipsu
•	hnojivo je vhodné na všetky druhy ruží pestovaných v nádobách a vo 
voľnej pôde
•	dávkovanie: na plochu 1 m2 350 g hnojiva, použite polievkovú lyžicu
•	(1 zarovnaná PL = 10 g)

ZLOŽENIE:  viaczložkové hnojivo N-P-K (5-4-5)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 5 rokov od dátumu výroby

OM hnojivo  na okrasné dreviny
•	organická zložka = rohovina a kokosová vlákna (zaisťuje postupné 
uvoľňovanie živín, prevzdušnenie a zúrodnenie pôdy)
•	minerálna zložka (NPK) pôsobí v priebehu niekoľkých dní po aplikácii 
a dodá listnáčom a ihličnanom potrebné živiny na zdravý vzhľad
•	súčinnosť týchto dvoch zložiek zaisťuje prísun živín po dobu  
až 2 mesiacoch 
•	obal je opakovateľne uzatvárateľný vďaka zipsu
•	hnojivo je vhodné na všetky druhy okrasných drevín a kríkov  
(ihličnatých a listnatých) pestovaných v nádobách a vo voľnej pôde
•	dávkovanie: na plochu 1 m2 100 g hnojiva, použite polievkovú lyžicu
•	(1 zarovnaná PL = 10 g)

ZLOŽENIE: viaczložkové hnojivo N-P-K (5-2-3)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 5 rokov od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0230

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

1 kg ...0005-010 5 300 ...6058

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0230

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

1 kg ...0004-010 5 300 ...6072

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0230

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

1 kg ...0006-010 5 300 ...6027

AGRO | ORGANICKO-MINERÁLNE HNOJIVÁ
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AGRO | ORGANICKO-MINERÁLNE KVAPALNÉ

Kvapalné OM hnojivo na jahody
•	organicko-minerálne kvapalné hnojivo s vysokým obsahom živín
•	organický extrakt TerraLut® je bohatý na humínové a fulvo kyseliny
•	hnojivo je vhodné na jahody a drobné ovocie pestované v nádobách 
a vo voľnej pôde
•	podporuje bohaté kvitnutie a úrodu s vysokou nutričnou  
hodnotou
•	dávkovanie: 15 ml (vrchnák od fľaše) nalejte do 3-6 litrov vody podľa 
zásoby živín v pôde

ZLOŽENIE: N–P–K (7-4-9)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 5 rokov od dátumu výroby

Kvapalné OM hnojivo na paradajky a papriky
•	organicko-minerálne kvapalné hnojivo s vysokým obsahom živín
•	organický extrakt TerraLut® je bohatý na humínové a fulvo kyseliny
•	hnojivo je vhodné na paradajky, papriky a inú plodovú zeleninu pesto-
vanú v nádobách, vo voľnej pôde a v skleníku
•	podporuje nasadenie kvetov a zabezpečuje bohatú úrodu šťavnatej 
a voňavej domácej zeleniny
•	dávkovanie: 15 ml (vrchnák od fľaše) nalejte do 3-6 litrov vody podľa 
zásoby živín v pôde

ZLOŽENIE: N–P–K (10-4-6)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 5 rokov od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0213

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE EAN

1 l ...005-010 12 576 8592542009174

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0213

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE EAN

1 l ...0002-010 12 576 8592542009136

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0213

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE EAN

1 l ...0004-011 12 576 8592542009150

Kvapalné OM hnojivo na muškáty
•	organicko-minerálne kvapalné hnojivo s vysokým obsahom živín
•	organický extrakt TerraLut® je bohatý na humínové a fulvo kyseliny
•	podporuje tvorbu bohatých závesov kvetov
•	dávkovanie: 15 ml (vrchnák od fľaše) nalejte do 3-6 litrov vody podľa 
zásoby živín v pôde

ZLOŽENIE: N–P–K (10-5-6)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 5 rokov od dátumu výroby
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BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0213

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE EAN

1 l ...0003-010 12 576 8592542009099

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0213

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE EAN

1 l ...0001-010 12 576 8592542009112

Kvapalné OM hnojivo na čučoriedky a brusnice
•	organicko-minerálne kvapalné hnojivo s vysokým obsahom živín
•	organický extrakt TerraLut® je bohatý na humínové a fulvo kyseliny
•	hnojivo je vhodné na čučoriedky, brusnice a iné kyslomilné rastliny
•	zabezpečí bohatú úrodu chutných a šťavnatých plodov
•	dávkovanie: 15 ml (vrchnák od fľaše) nalejte do 3-6 litrov vody podľa 
zásoby živín v pôde

ZLOŽENIE: N–P–K (7-5-8)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 5 rokov od dátumu výroby

Kvapalné OM hnojivo na bylinky
•	organicko-minerálne kvapalné hnojivo s vysokým obsahom živín
•	organický extrakt TerraLut® je bohatý na humínové a fulvo kyseliny
•	hnojivo je vhodné na prihnojovanie všetkých aromatických rastlín 
pestovaných doma i na záhrade
•	zabezpečí bujný rast, výraznejšiu arómu a chuť bylín
•	dávkovanie: 15 ml (vrchnák od fľaše) nalejte do 3-6 litrov vody podľa 
zásoby živín v pôde

ZLOŽENIE: N–P–K (8-4-8)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 5 rokov od dátumu výroby

AGRO | ORGANICKO-MINERÁLNE KVAPALNÉ
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AGRO | KVAPALNÉ HNOJIVÁ

Univerzálne kvapalné hnojivo 
•	na zdravý rast a bohaté kvitnutie rastlín
•	hnojivo na všetky izbové, balkónové, terasové kvety a ostatné  
záhradné rastliny
•	roztokom prihnojujte 1x za 2 týždne počas celého vegetačného 
obdobia, 1x mesačne v ostatných mesiacoch
•	dávkovanie: 15 ml (vrchnák od fľaše) nalejte do 2 litrov vody a pre-
miešajte 

ZLOŽENIE: N–P–K (3,6-2,3-2,7)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 5 rokov od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0210

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

0,5 l ...0001-005 12 1200 ...7284

1 l  ...0002-010 12 576 ...7291

Kvapalné hnojivo na pelargónie, begónie a iné 
balkónové kvety
•	podporuje zdravý rast a bohaté kvitnutie
•	na prihnojovanie muškátov, begónií a ostatných balkónových 
kvetov (petúnie, verbeny, fuchsie, lobélie a pod.)
•	roztokom prihnojujte 1x za 2 týždne počas celého vegetačného 
obdobia
•	dávkovanie: 15 ml (vrchnák od fľaše) nalejte do 2 litrov vody a pre-
miešajte

ZLOŽENIE: N–P–K (7–4–5)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená, ES hnojivo

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0210

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

0,5 l ...0003-005 12 1200 ...7840

1 l ...0004-010 12 576 ...7437

Kvapalné hnojivo  na izbové rastliny 
•	vyrovnaný pomer živín, podporuje zdravý rast a kvitnutie
•	na prihnojovanie izbových kvitnúcich a nekvitnúcich rastlín  
(cyklámeny, mini ruže, gloxínie, africké fialky, šeflery, sansevierie 
(svokrin jazyk), tradeskancie, a pod.)
•	roztokom prihnojujte 1x za 2 týždne počas celého vegetačného 
obdobia
•	dávkovanie: 15 ml (vrchnák od fľaše) nalejte do 2 litrov vody a pre-
miešajte

ZLOŽENIE: N–P–K (6–5–5)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená, ES hnojivo

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0210

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

0,5 l ...0005-005 12 1200 ...7833

1 l ...0006-010 12 576 ...7482
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AGRO | KVAPALNÉ HNOJIVÁ

Kvapalné hnojivo na jahody
•	na zdravý rast, bohaté nasadenie kvetov a maximálnu tvorbu aj  
dozrievane plodov
•	vhodné na všetky kultúry jahôd pestovaných v nádobách  
aj vo voľnej pôde
•	dávkovanie: 15 ml (vrchnák od fľaše) nalejte do 10 litrov vody  
a premiešajte; aplikujte na plochu 1 m2

•	1 balenie až na 70 m2 záhon

ZLOŽENIE: N-P-K (5-3-8) + 2 % síry (S)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená, ES hnojivo

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0210

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

1 l ...0007-010 12 576 ...6560

Kvapalné hnojivo  na surfínie
•	s obsahom železa zabraňujúceho chloróze (žltnutie listov)
•	na vyváženú výživu surfínií a petúnií
•	roztokom prihnojujte 1x za 2 týždne počas celého vegetačného 
obdobia
•	dávkovanie: 15 ml (vrchnák od fľaše) nalejte do 2 litrov vody a pre-
miešajte 

ZLOŽENIE: N– P – K  (8-4-4) + 0,02 % železa (Fe)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená, ES hnojivo

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0210

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

1 l   ...0013-010 12 576 ...7505

Kvapalné hnojivo na ruže
•	na zdravý rast rastlín a bohaté nasadenie pukov
•	na prihnojovanie všetkých odrôd popínavých a kríčkových ruží
•	roztokom prihnojujte 1x za 2 týždne počas celého vegetačného 
obdobia 
•	dávkovanie: 15 ml (vrchnák od fľaše) nalejte do 2 litrov vody a pre-
miešajte

ZLOŽENIE: N–P–K (4–6–7)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená, ES hnojivo

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0210

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

1 l ...0012-010 12 576 ...7703
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AGRO | KVAPALNÉ HNOJIVÁ

Kvapalné hnojivo na orchidey
•	na zdravý a silný rast orchideí a ich bohaté kvitnutie
•	na prihnojovanie orchideí (Cattleya, Cymbidium, Phalaenopsis a iné), 
Anthurium, bromélií (Tillandsia, Vriesea, Aechmea, Guzmania, a iné) 
a ostatných epifytických rastlín
•	roztokom prihnojujte 1x za 2 týždne počas celého vegetačného 
obdobia
•	dávkovanie: 15 ml (vrchnák od fľaše) nalejte do 4 litrov vody a pre-
miešajte

ZLOŽENIE: N–P–K (6–5–6)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená, ES hnojivo

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0210

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

0,25 l ...0009-D25 12 1 680 ...7857

0,5 l  ...0010-005 12 1 200 ...7765

Kvapalné hnojivo na okrasné dreviny
•	k prihnojovaniu  listnatých a ihličnatých stromov a kríkov
•	hnojivo podporuje zdravý rast drevín
•	roztokom prihnojujte 1x za 2 týždne počas celého vegetačného 
obdobia
•	dávkovanie: 15 ml (vrchnák od fľaše) nalejte do 10 litrov vody a pre-
miešajte

ZLOŽENIE: N–P–K (5–4–7)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená, ES hnojivo

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0210

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

1 l ...0008-010 12 576 ...7468

Kvapalné hnojivo na palmy a zelené rastliny
•	zvýšený podiel dusíka na bohaté, zelenšie listy a bujnejší rast
•	ideálne na rast izbových rastlín okrasných listom (palmy, dracény, 
fikusy, monstery, difenbachie a pod.)
•	roztokom prihnojujte 1x za 2 týždne počas celého vegetačného 
obdobia
•	dávkovanie: 15 ml (vrchnák od fľaše) nalejte do 2 litrov vody a pre-
miešajte

ZLOŽENIE: N–P–K (9–4–5)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená, ES hnojivo

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0210

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

0,5 l ...0011-005 12 1 200 ...7475
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AGRO | KVAPALNÉ HNOJIVÁ

Kvapalné hnojivo na kaktusy a sukulenty
•	zvýšený obsah fosforu na bohaté kvitnutie a nízky obsah dusíka na 
minimálny rast
•	na prihnojovanie kaktusov a ostatných suchomilných rastlín 
(kaktusy, aloe, agávy, opuncie, tŕňové koruny ...)
•	roztokom prihnojujte 1x za 2 týždne počas celého vegetačného 
obdobia
•	dávkovanie: 15 ml (vrchnák od fľaše) nalejte do 2 litrov vody a pre-
miešajte

ZLOŽENIE: N–P–K (4–7–6)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená, ES hnojivo

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0210

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

0,25 l  ...0022-D25 12 1 680 ...7826

Kvapalné hnojivo na bonsaje 
•	znížený obsah dusíka obmedzuje bujný rast a podporuje tvorbu 
drobnejších listov alebo ihličia rastlina má vďaka tomu kompaktný 
vzhľad
•	jednoduchá aplikácia zálievkou
•	roztokom prihnojujte 1x za 2 týždne počas celého vegetačného 
obdobia (apríl – september)
•	dávkovanie: 15 ml (vrchnák od fľaše) nalejte do 5 litrov vody a pre-
miešajte 

ZLOŽENIE: N–P–K (4–3–9)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená, ES hnojivo

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0210

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

0,25 l ...0014-D25 12 1 680 ...7819

Kvapalné hnojivo na citrusy
•	s obsahom železa – zabraňuje výskytu chlorózy (žltnutie listov)
•	ideálne hnojivo na všetky druhy citrusových rastlín
•	roztokom prihnojujte 1x za 2 týždne počas celého vegetačného 
obdobia
•	dávkovanie: 15 ml (vrchnák od fľaše) nalejte do 2 litrov vody a pre-
miešajte 

ZLOŽENIE: N–P–K (5–6–6) +0,02 % železa (Fe)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená, ES hnojivo

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0210

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

0,25 l  ...0015-D25 12 1 680 ...7864
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AGRO | KVAPALNÉ HNOJIVÁ

Kvapalné hnojivo na jeseň
•	s nízkym obsahom dusíka a vysokým obsahom draslíka ukončí bujný 
rast rastlín a zaistí im vyzrievanie pletív pred zimou
•	rastliny budú mať zdravý vzhľad a dobrú kondíciu
•	vhodné na vonkajšie rastliny (napr. tuje, cyprušteky, cezmíny, ibišteky, 
ovocné stromy, jahody, trvalky, skalničky, azalky, rododendróny a pod.) 
a tiež na všetky druhy izbových rastlín, ktoré pripraví na zimné obdo-
bie s nedostatkom svetla
•	dávkovanie: vonkajšie rastliny 30 ml (vrchnák od fľaše) nalejte do 8 
litrov vody, premiešajte a prihnojte na plochu 1 m2, izbové rastliny – 15 
ml (vrchnák od fľaše) nalejte do 2 litrov vody a premiešajte

ZLOŽENIE: N–P–K (3–4–10)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená, ES hnojivo

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0210

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

1 l ...0016-010 12 576 ...1176

Kvapalná horká soľ
•	vhodná na rýchle odstránenie skrytého, aj zjavného nedostatku 
horčíka
•	nedostatok horčíka sa prejavuje hnednutím a zvýšeným opadávaním 
ihličia alebo žltnutím listov
•	hnojivo sa používa vo forme postreku na list alebo zálievkou ku kore-
ňom, dávkovanie je rôzne podľa typu rastliny

ZLOŽENIE: 5 Mg + 10 % síry (SO
3
)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená, ES hnojivo

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0210

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

1 l ...0017-010 12 576 ...1190

3 l ...0018-030 4 156 ...1756

Kvapalné hnojivo CERERIT Hobby s guanom  
a morskými riasami
•	využitie na celú záhradu
•	na zdravý a silný rast, šťavnaté a chutné plody
•	guano a morské riasy zlepšujú príjem a využiteľnosť živín rastli-
nami
•	vyvážený pomer živín v okamžite prijateľnej forme = rastliny okamžite 
reagujú
•	hnojivo  zlepšuje biologickú aktivitu pôdy a zlepšuje pôdnu štruktúru
•	vhodné na ovocie, zeleninu, izbové rastliny, balkónové a okrasné 
rastliny, chmeľ 
•	dávkovanie: 15 ml (vrchnák od fľaše) nalejte do 4 litrov vody a pre-
miešajte 

ZLOŽENIE: bezchloridové hnojivo, N–P–K (5–5–5), guano a morské 
riasy

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 5 rokov od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0210

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

1 l ...0019-010 12 576 ...7772
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AGRO | TRÁVNIKOVÝ PROGRAM

Trávna zmes ŠPORT
•	na odolný trávnik voči zošliapaniu
•	veľmi rýchlo sa regeneruje a rýchlejšie rastie
•	vhodná na intenzívne zaťažované plochy pri rodinných domoch 
(napr. okolia bazénov, detské kútiky, záhradné altánky a pod.), a tiež na 
plochy určené na aktívnu rekreáciu alebo športové areály
•	balenie 0,5 kg vystačí na 25 m2, balenie 2 kg na 100 m2 a 5 kg na 250 
m2 

ZLOŽENIE: zmes kvalitných trávnych odrôd

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 4 roky od dátumu výroby

Trávna zmes UNIVERZAL
•	na rýchle zatrávnenie plôch
•	má vyššiu schopnosť odolávať burinám a nižšie nároky 
na údržbu
•	vhodná na plochy v okolí budov, pozdĺž ciest, na sídliskách a pri úpra-
vách trávnych plôch v parkoch a iných existujúcich trávnych plochách 
•	balenie 0,5 kg vystačí na 25 m2, balenie 2 kg na 100 m2 a 5 kg  
na 250 m2 

ZLOŽENIE: zmes kvalitných trávnych odrôd

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 4 roky od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0500

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

0,5 kg ...0002-005 20 800 ...0063

2 kg ...0005-020 1 160 ...6096

5 kg ...0011-050 1 60 ...0292

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0500

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

0,5 kg  ...0003-005 20 800 ...0148

2 kg ...0007-020 1 160 ...6119

5 kg ...0012-050 1 60 ...0155

Trávna zmes PARK
•	na okrasný a hustý trávnik
•	rastie pomalšie a preto nie je nutné časté kosenie
•	vhodná na stredne a mierne zaťažované reprezentačné plochy, napr. 
záhrady rodinných domov, okrasné trávniky v parkoch a okolo firem-
ných budov
•	balenie 0,5 kg vystačí na 25 m2, balenie 2 kg na 100 m2 a 5 kg na 250 
m2 

ZLOŽENIE: zmes kvalitných trávnych odrôd

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 4 roky od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0500

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

0,5 kg ...0001-005 20 800 ...0032

2 kg ...0006-020 1 160 ...6102

5 kg ...0010-050 1 60 ...0285
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AGRO | TRÁVNIKOVÝ PROGRAM

Trávna zmes DOSEV
•	ucelenie trávnika už za 3 týždne od dosiatia
•	dobrá klíčivosť a odnožovanie
•	vhodná na dosev a rýchlu regeneráciu poškodených miest  
v trávnikoch
•	balenie 0,5 kg vystačí na 25 m2 

ZLOŽENIE: zmes kvalitných trávnych odrôd

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 4 roky od dátumu výroby

Trávna zmes LÚKA
•	vhodná na zatrávňovanie  trávnych plôch s extenzívnou  
starostlivosťou
•	balenie 2 kg vystačí na 100 m2 

ZLOŽENIE: zmes kvalitných trávnych odrôd

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 4 roky od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0500

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

0,5 kg ...0004-005 20 800 ...6225

2 kg ...0009-020 1 160 ...0469

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0500

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

2 kg ...0008-020 1 160 ...6126

Mach-stop
•	prípravok na likvidáciu machu s hnojivým účinkom
•	používa sa k ničeniu machu hlavne skoro na jar
•	s obsahom dusíka a železa – dôležité pre sýte zafarbenie trávnika
•	pôsobením mach vyschne a je ľahko odstrániteľný z trávneho porastu
•	prihnojený trávnik rýchlejšie regeneruje a holé miesta sú po odstráne-
ní machu rýchlo zapojené do základného porastu
•	používa sa na ničenie machu najmä skoro na jar
•	dávkovanie: 3 kg vystačí na 20 – 30 m2, 10 kg vystačí na 70 – 100 m2 

ZLOŽENIE: N (6) + 2 Fe

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 roky od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0700

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

3 kg ...0009-030 1 240 8592542002663

   10 kg ...0008-100 1 80 ...6690

10 kg 
plast. vedro

...0007-100 1 36 ...6485
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AGRO | TRÁVNIKOVÝ PROGRAM

Trávnikové hnojivo
•	bezchloridové hnojivo s vysokým obsahom dusíka na rýchly 
nárast a regeneračnú schopnosť
•	horčík – pre sýtozelenú farbu trávnika
•	síra – potrebná pre rast a zdravý vzhľad trávnika
•	na základné hnojenie trávnych plôch na začiatku aj počas vegetácie
•	na baleniach 3 kg, 10 kg odnosné ucho
•	dávkovanie: 10 kg hnojiva vystačí cca na 500-830 m2 trávnikovej 
plochy 

ZLOŽENIE: granulované kombinované hnojivo, N–P–K (19–8–8)  
+ 2 % horčíka (MgO)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená, ES hnojivo

Jesenné trávnikové hnojivo
•	podporuje lepšie vyzrievanie trávnika pred zimou, a tým zvyšuje  
odolnosť proti vymŕzaniu
•	znižuje riziko napádania tráv hubovými chorobami
•	zvyšuje odolnosť tráv voči suchu a iným stresovým faktorom
•	vďaka nižšiemu podielu dusíka udržiava trávny porast kompaktný  
a odolnejší voči zošliapaniu 
•	vysoký podiel horčíka – pre sýtozelenú farbu trávnika
•	vysoký podiel síry – nevyhnutý na rast a zdravý vzhľad trávnika
•	hnojivo je tiež vhodné na okrasné dreviny
•	balenie 5 kg vystačí na 250 m2, balenie 10 kg na 500 m2 

ZLOŽENIE: N–P–K (6–8–20) + 7,3 % horčíka (MgO) + 28 % síry (SO
3
)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená, ES hnojivo

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0240

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

3 kg  ...0044-030 1 240 ...1671

10 kg ...0046-100 1 80 ...1701

10 kg 
plast. vedro

...0045-100  1 40 ...6478

20 kg  ...0047-200  1 42 ...1695

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0240

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

5 kg ...0049-050 1 154 ...1527

10 kg ...0050-100 1 80 ...1428

Trávnikové hnojivo ŠTART
•	vysoký obsah dusíka na rýchly štart rastu a regeneráciu trávnika po 
zime
•	vhodné na vyhnojenie pôdy pred výsevom trávnika
•	fosfor podporuje silný a zdravý rast koreňov
•	horčík pre sýtozelenú farbu trávnika
•	vhodné na prvé jarné hnojenie
•	balenie 10 kg vystačí až na 500 m2 

ZLOŽENIE: 20 % dusíka (N) + 23 % síry (S)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená, ES hnojivo

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0240

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

10 kg 
plast. vedro

...0048-100 1 36 ...6270
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AGRO | MULČOVACIE MATERIÁLY

Mulčovacia kôra
•	100 % prírodný materiál (ekologicky nezávadný)
•	na mulčovanie záhonov (zabraňuje rastu burín a odparovaniu vlahy 
z pôdy)
•	na vysýpanie ciest, oddeľovanie záhonov, okolo okrasných a ovocných 
stromov, na úpravu detských ihrísk a kútikov
•	obsah jedného 70 l vreca vystačí pri dodržaní odporúčanej výšky 4-6 
cm cca na 1,5 m2

ZLOŽENIE: drvená a triedená kôra ihličnatých stromov, veľkosť kôry 
do 8 cm

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 5 rokov od dátumu výroby

Mulč na ruže
•	na dekoratívne zakrývanie plôch pod ružami a inými kríkmi
•	v zime zabraňuje premŕzaniu rastlín a ich koreňov
•	rovnomerná jemnejšia štruktúra a tmavšia farba 

ZLOŽENIE: drvená, čiastočne sfermentovaná kôra ihličnatých stromov, 
veľkosť kôry do 3 cm

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 5 rokov od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0310

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

70 l  ...0001-070 1 39 ...3613

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0310

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

50 l  ...0002-050 1 51 ...7253
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AGRO | DEKORAČNÉ MATERIÁLY

Mramorová drvina
•	na dekoračné účely v interiéroch aj v exteriéroch
•	úprava ciest, záhrad, interiérov, hrobov a pod. 
•	používa sa tiež v stavebníctve 

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená

Perlit
•	má nízku objemovú hmotnosť s veľkým množstvom kapilárnych aj 
nekapilárnych pórov, vďaka ktorým perfektne prevzdušňuje pôdu
•	na zakoreňovanie mladých rastlín 

ZLOŽENIE: tepelne spracovaná vulkanická hornina 

DOBA POUŽITEĽNOSTI: pri dodržaní podmienok skladovania  
neobmedzená

Keramzit
•	na dekoračné zakrytie substrátu na povrchu kvetináčov
•	na ukotvenie umelých rastlín a na iné aranžérske práce
•	uplatňuje sa pri hydroponickom pestovaní rastlín 

ZLOŽENIE: expandované ílové granuláty s hladkou povrchovou  
úpravou

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená

BALENIE 
ČÍSLO 

VÝROBKU 
AG-0390

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

5 l  (4-7 mm)  ...0004-050 1 100 ...8083

5 l  (7-14 mm)  ...0005-050 1 100 ...8069

30 kg  (7-14 mm) ...0007-300 1 35 ...8397

BALENIE ČÍSLO VÝROB-
KU AG-0390

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

1 l  (4-8 mm) ...0001-010 12 720 ...8045

5 l  (8-16 mm)  ...0002-050 1 200 ...8052

20 l  (8-16 mm)  ...0003-200 1 48 ...8229

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0700

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

3 l  ...0004-003 1 240 ...7680
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AGRO | DEKORAČNÉ MATERIÁLY

Mulčovacia tkaná textília čierna 
•	špeciálna porézna tkanina s vysokou pevnosťou a životnosťou až 
30 rokov (pri použití textílie na miestach, kde nie je vystavená 
priamemu slnečnému žiareniu – napr. pod mulčovacou kôrou)
•	zabraňuje prerastaniu buriny, umožňuje znížiť používanie  
herbicídov
•	výrazne minimalizuje čas potrebný na údržbu záhonov
•	prepúšťa vodu aj vzduch, znižuje odparovanie vody, je odolná voči 
plesniam a baktériám
•	vhodná na pestovanie zeleniny a ovocia, pod mulčovacie a dekoračné 
materiály, v sadoch, škôlkach, na realizácie
•	obsahuje zelené označovacie štvorce 15x15 cm pre jednoduchšiu 
výsadbu
•	gramáž 100g/m2

Mulčovacia netkaná textília čierna
•	pohlcuje slnečné žiarenia a tým zabraňuje rastu buriny
•	vynikajúca priepustnosť vody a vzduchu
•	znižuje odparovanie vody a tak udržiava pôdnu vlhkosť aj v období 
sucha
•	odolná voči UV žiareniu, pri mrazoch nepraská
•	vhodná na pestovanie zeleniny a ovocia, mulčovanie (pod dekoračnú 
kôru, kamene)
•	vhodná na záhradnú a parkovú architektúru, úpravy verejných plôch 
a diaľničných svahov
•	čierna textília – gramáž 50 g/m2

Krycia netkaná textília biela
•	ochrana rastlín pri nepriaznivom počasí, odolná proti UV žiareniu
•	prepúšťa vodu, svetlo a vzduch
•	zabraňuje nadmernému výparu vody z pôdy, zatepľuje
•	chráni rastliny proti lietajúcim škodcom 
•	chráni pred mrazmi a chladom, dažďom, vetrom a nadmerným sln-
kom
•	na urýchlenie a ochranu sadeníc skoro na jar aj pri jesennej výsadbe
•	gramáž 19 g/m2

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0901

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 508 8400

1 x 5 m   ...0001-100 30 360 ...4355

1,6 x 5 m  ...0003-100 18 216 ...4362

2 x 5 m  ...0005-100 15 180 ...4379

1,6 x 10 m ...0011-100 12 144 ...6294

1 x 20 m ...0009-100 1 121 ...4386

1,6 x 20 m  ...0007-100 1 121 ...4393

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0902

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
858 600 964

1,6 x 5 m   ...0001-050 24 288 ...0420

1,6 x 10 m  ...0003-050 15 180 ...0437

3,2 x 5 m  ...0005-050 15 180 ...0444

3,2 x 10 m ...0007-050  7 84 ...0451

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0902

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 508 400

1,6 x 5 m   ...0009-019 45 540 ...5154

1,6 x 10 m   ...0011-019 30 360 ...5161

3,2 x 5 m ...0013-019 30 360 ...5178

3,2 x 10 m ...0015-019   15 180 ...5185

A
G

R
O

K
R

IS
T

A
L

O
N

V
IT

A
L

IT
Y

K
O

M
P

L
E

X
F

L
O

R
IA

N
A

T
U

R
A

O
C

H
R

A
N

A

R
A

S
T

L
ÍN

P
R

IM
A

F
L

O
R

A

45



AGRO | DOPLNKOVÝ SORTIMENT

Piesok
•	kopaný piesok žltej farby na detské pieskoviská a športové ihriská
•	zdravotne nezávadný 

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená

Piesok do filtrácií
•	kremičitý sušený piesok do bazénových filtrácií
•	dodržujte pravidelnú údržbu v plnej sezóne (preplachovanie piesku)
•	pre zabezpečenie 100% čistiaceho účinku sa odporúča pred každou 
sezónou piesok vymeniť 
•	zrnitosť 0,6-1,2 mm 

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0700

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

20 l  ...0005-020 1 48 ...8151

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0700

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

25 kg ...0022-250 1 40 ...7901

Urýchľovač kompostu
•	vysoká rýchlosť rozkladu organických látok
•	rýchle zrenie a zníženie kompostovaného odpadu z kuchyne  
a záhrady
•	prevzdušnenie kompostu vďaka zeolitu
•	praktická a odolná dóza
•	20 ml prípravku vystačí na 50 litrov odpadu 
•	balenie 1 l vystačí na 2,5 m2 kompostu
•	jednoduchá aplikácia: po odlepení prelepky na viečku ľahko poprášite 
suroviny ku kompostovaniu 

•	ZLOŽENIE: kompostovací preparát so ZEOLITOM a zmes užitočných 
baktérií a enzýmov

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 roky od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0240

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

1 l ...0034-010 10 450 ...6133
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www.agrocs.sk

OM kvapalné hnojivá
TerraLut ® – unikátny organický extrakt

•	 základom	je	sladkovodný	sediment	ťažený	z	dna	dávnych	jazier
•	 vznikol	anaeróbnym	rozpadom	rastlín	a	živočíchov	počas	niekoľko	tisíc	rokov	
•	 sediment	udržiava	vysokú	biologickú	aktivitu	vďaka	neprítomnosti	UV	žiarenia	v	hlbinných	vrstvách
•	 obohacuje	pôdu	organickými	zložkami,	mikroprvkami	a	humínovými	kyselinami*

*	soli	humínových	kyselín	stimulujú	k	lepšiemu	príjmu	živín	vďaka	rozvoju	koreňov	a	podporujú	fotosyntézu

Výhody:

•	 zlepšuje	štruktúru	pôdy
•	 pomáha	samočisteniu	pôdy	od	patogénnych	húb	a	baktérií
•	 zvyšuje	imunitu	a	obranyschopnosť	rastlín	proti	vonkajším	vplyvom
•	 neobvykle	vysoký	obsah	živín		(7-4-9	vs.	5-3-8)
•	 výdatnosť:		15	ml	do	3-6	litrov	vody

TerraLut®	získavame	pri	ťažbe	rašeliny	extrakciou	z	hlbinného	sedimentu.
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  Špeciálny pomocný prípravok Vitality Komplex 

je skvelým doplnkom kryštalického hnojiva. Jedná sa 

o urýchľovač hnojenia, ktorý svojím zložením priaznivo ovplyvňu-

je rast a prispieva k vitalite rastlín (posilňuje imunitu voči cho-

robám a škodcom, regeneruje oslabené rastliny, urýchľuje rast, 

zvyšuje násadu kvetov a plodov až o 34 %). Obsahuje prírodnú 

zložku - výluh z vermikompostu, ktorý je zdrojom prírodných 

stimulátorov rastu, ktoré urýchľujú transport živín a ich príjem 

rastlinou. Výsledkom sú krásne kvitnúce rastliny, 

bohatá úroda a skvelá chuť plodov.
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VITALITY KOMPLEX

AGRO Vitality Komplex
•	na všetky druhy izbových aj balkónových kvetín, pre okrasnú  
aj úžitkovú záhradu (bylinky, ovocie a zelenina)
•	obsahuje urýchľovač hnojenia – špeciálny výluh z vermikompostu
•	prírodný doping pre rastliny – energia na rast, kvitnutie a tvorbu 
plodov
•	obsahuje vyvážený pomer živín a mikroprvkov – nahrádza jedno 
hnojenie
•	namiešaný roztok aplikujte 1x za 14 dní, striedajte s aplikáciou hnojiva 
Kristalon
•	dávkovanie: 15 ml (1 vrchnák od fľaše) do 1 l vody pre zálievku 
•	15 ml  (1 vrchnák od fľaše) do 1,5 l vody pre aplikáciu postrekom na list  
•	balenie 1 l na namiešanie 66 l špeciálnej zálievky 

ZLOŽENIE:  kvapalný pomocný prípravok určený na zálievku 
aj aplikáciu na list 

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 5 rokov od dátumu výroby

AGRO Vitality Komplex Muškát a surfínia
•	na všetky druhy balkónových rastlín, ako sú muškáty, surfínie, begónie, 
fuchsie, milion bells a iné
•	obsahuje vyššiu dávku urýchľovača hnojenia – špeciálny výluh  
z vermikompostu
•	pôsobí regeneračne – pri poškodení chorobami a škodcami
•	prírodný doping pre rastliny – energia na tvorbu bohatých závesov
•	obsahuje vyvážený pomer živín a mikroprvkov – nahrádza jedno 
hnojenie
•	namiešaný roztok aplikujte 1x za 14 dní, striedajte s aplikáciou hnojiva 
Kristalon
•	dávkovanie: 30 ml (2 vrchnáky od fľaše) do 5 l vody pre zálievku 
•	15 ml  (1 vrchnák od fľaše) do 3 l vody pre aplikáciu postrekom na list  
•	balenie 1 l na namiešanie 166 l špeciálnej zálievky 

ZLOŽENIE: kvapalný pomocný prípravok určený na zálievku 
aj aplikáciu na list

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 5 rokov od dátumu výroby

AGRO Vitality Komplex Paradajka a paprika 
•	na všetky druhy paradajok a paprík pestovaných vonku aj v skleníkoch
•	obsahuje vyššiu dávku urýchľovača hnojenia – špeciálny výluh  
z vermikompostu
•	zvyšuje odolnosť rastlín voči stresu (sucho, premokrenie a pod.)
•	prírodný doping pre rastliny – energia na rast a bohatú úrodu
•	obsahuje vyvážený pomer živín a mikroprvkov – nahrádza jedno 
hnojenie
•	namiešaný roztok aplikujte 1x za 14 dní, striedajte s aplikáciou hnojiva 
Kristalon
•	dávkovanie: 30 ml (2 vrchnáky od fľaše) do 5 l vody pre zálievku 
•	15 ml  (1 vrchnák od fľaše) do 3 l vody pre aplikáciu postrekom na list  
•	balenie 1 l na namiešanie 166 l špeciálnej zálievky 

ZLOŽENIE: kvapalný pomocný prípravok určený na zálievku 
aj aplikáciu na list

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 5 rokov od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0211

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

0,5 l ...0001-005 12 1200 ...6300

1 l ...0002-010 12 576 ...6317

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0211

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

1 l ...0004-010  12 576 ...6324

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0211

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

1 l ...0005-010  12 576 ...6508
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VITALITY KOMPLEX

AGRO Vitality Komplex  Izbové rastliny
•	na všetky druhy kvitnúcich aj nekvitnúcich izbových rastlín
•	obsahuje urýchľovače hnojenia špeciálny výluh z dážďovkového 
kompostu
•	zvyšuje odolnosť rastlín proti stresu (sucho, premokrenie a pod.)
•	pôsobí regeneračne pri poškodení chorobami a škodcami
•	obsahuje vyvážený pomer živín a mikroprvkov nahrádza jedno hno-
jenie
•	namiešaný roztok aplikujte 1x za 14 dní, striedajte s aplikáciou hnojiva 
Kristalon
•	dávkovanie 15 ml (1 vrchnák od fľaše) do 2 litrov vody na zálievku,  
15 ml (1  vrchnák od fľaše) do 3 litrov vody na postrek na list
•	balenie 0,5 l na namiešanie 66 l špeciálnej zálievky

ZLOŽENIE: kvapalný pomocný prípravok určený na zálievku 
aj aplikáciu na list

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 5 rokov od dátumu výroby

AGRO Vitality Komplex Orchidea
•	na všetky druhy bežne pestovaných orchideí
•	obsahuje urýchľovače hnojenia - špeciálny výluh z vermikompostu
 prírodná surovina
•	prírodný doping pre rastliny – energia na rast a kvitnutie 
•	obsahuje vyvážený pomer živín a mikroprvkov – nahrádza jedno 
hnojenie
•	namiešaný roztok aplikujte 1x za 14 dní, striedajte s aplikáciou hnojiva 
Kristalon
•	dávkovanie: 15 ml (1 vrchnák od fľaše) do 2 l vody pre zálievku 4 ml  
(1/4 vrchnáka od fľaše) do 1 l vody pre aplikáciu postrekom na list  
•	balenie 0,5 l na namiešanie 33 l špeciálnej zálievky 

ZLOŽENIE:  kvapalný pomocný prípravok určený na zálievku 
aj aplikáciu na list 

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 5 rokov od dátumu výroby

AGRO Vitality Komplex sprej
•	ideálny na menšie množstvo rastlín
•	na všetky druhy izbových, balkónových a okrasných rastlín
•	pôsobí okamžite - ako prvá pomoc pre oslabené rastliny (napadnu-
té škodcami, poškodené mechanicky, pri nedostatku živín)
•	obsahuje urýchľovač hnojenia špeciálny výluh z vermikompostu 
prírodná surovina
•	prírodný doping pre rastliny – energia na rast, kvitnutie a tvorbu 
plodov
•	zvyšuje odolnosť rastlín voči stresu (sucho, premokrenie a pod.)
•	pôsobí regeneračne – pri poškodení chorobami a škodcami
•	namiešaným roztokom aplikujte 1x za 14 dní, striedajte s aplikáciou 
hnojiva Kristalon
•	dávkovanie: priama aplikácia postrekom na listy rastlín 

ZLOŽENIE: kvapalný pomocný prípravok určený na priamu 
aplikáciu na list

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 5 rokov od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0211

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

0,5 l ...0007-005 12 1200 ...6904

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0211

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

0,5 l ...0006-005 12 1200 ...6515 BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0211

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

0,5 l ...0003-005 12 1 008 ...7338
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Záplava

kvetov

Prírodnými procesmi vzniká z vermikompostu ,,Dážďovková voda“.
Podporuje	vyššie	kvitnutie	a	tvorbu	bohatých	previsov.

Obsahuje rastové enzýmy.
Rastliny	po	ňom	rastú	takmer	pred	očami.

Posilňuje imunitu a regeneruje oslabené rastliny.
Škodcov,	choroby	a	zanedbanú	starostlivosť	znášajú		
rastliny	omnoho	lepšie.

Kristalon a Dážďovková voda sa skvelo dopĺňajú.
Až	o	1/3	viac	kvetov!

www.vitalitykomplex.sk

bohatšie

až o 34 %

kvitn u tie
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Hnojivá KRISTALON sú na českom trhu 

už od roku 1996 a sú trvale označované za najlep-

šie a najznámejšie kryštalické hnojivá. Každoročne 

sú v spotrebiteľských prieskumoch vyhlasované ako 

najobľúbenejšie na trhu! Vďaka svojim výborným 

hnojivým účinkom sú obľúbené nielen u malospotre-

biteľov, ale aj u profesionálnych pestovateľov.
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KRISTALON

Kristalon Plod a kvet
•	rýchlejší štart produkčného obdobia
•	mikroprvky ako rastlinné „vitamíny“ na výbornú kondíciu rastlín
•	podporuje vyššie nasadenie a vyfarbenie kvetov a plodov
•	zabraňuje žltnutiu listov
•	univerzálne použitie – na zeleninu, okrasné rastliny vrátane bal-
kónových, cibuľoviny, drobné ovocie a ovocné stromy atď. 
•	aplikácia zálievkou aj postrekom cca 1x týždenne
•	dávkovanie: 1 odmerka (10 g) hnojiva do 10 l vody
•	balenie 0,5 kg na 500 l zálievky

ZLOŽENIE: kryštalické ES hnojivo, 100 % vodorozpustné, pomer živín 
N-P-K (15-5-30) + 3 Mg + 5 S + mikroprvky B, Mo, Fe, Cu, Mn, Zn

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená, ES hnojivo

Kristalon Gold
•	unikátne zloženie s aktivátorom kvitnutia (75% fosforu v zvláštnej 
forme polyfosfátov - podľa výskumu pre rastliny prijateľnejší a ešte 
účinnejší )
•	mikroprvky ako rastlinné „vitamíny“ na výbornú kondíciu rastlín
•	udržiava rastliny stále v intenzívnom raste
•	lepší a zdravší koreňový systém aj celkový stav rastlín
•	zabraňuje žltnutiu listov
•	univerzálne použitie na všetky rastliny na zeleninu, všetky druhy 
izbových aj vonkajších rastlín vrátane ovocných stromov a pod.
•	aplikácia zálievkou aj postrekom 1x týždenne
•	dávkovanie: 1 odmerka (10 g) hnojiva do 10 l vody
•	balenie 0,5 kg na 500 l zálievky

ZLOŽENIE: kryštalické ES hnojivo, 100 % vodorozpustné, pomer živín 
N-P-K  (18-6-19) + 23 S + mikroprvky B, Mo, Fe, Cu, Mn, Zn

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená, ES hnojivo
BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 

AG-0220
SKUPINOVÉ 

BALENIE 
KS

NA PALETE 
EAN

859 400 500

0,5 kg ...0002-005 16 1024 ...1800BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0220

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

0,5 kg ...0004-005 16 1024 ...1619

AK
TI

VÁ
TOR KVITNUTIA

Kristalon Štart
•	rýchlejší štart počiatočného rastu (pre nárast zelenej hmoty)
•	mikroprvky ako rastlinné „vitamíny“ na výbornú kondíciu rastlín
•	zabraňuje žltnutiu listov
•	univerzálne použitie – na zeleninu, okrasné rastliny vrátane bal-
kónových, cibuľoviny, drobné ovocie a ovocné stromy, atď. 
•	aplikácia zálievkou aj postrekom 1x týždenne
•	dávkovanie: 1 odmerka (10 g) hnojiva do 10 l vody
•	balenie 0,5 kg na 500 l zálievky

ZLOŽENIE: kryštalické ES hnojivo, 100 % vodorozpustné, pomer živín 
N-P-K (19-6-20) + 3 Mg + 7,5 S + mikroprvky B, Mo, Fe, Cu, Mn, Zn

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená, ES hnojivo

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0220

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

0,5 kg ...0001-005  16 1024 ...1817
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KRISTALON

Kristalon Jahoda
•	rýchlejší počiatočný rast vďaka priamej absorpcii fosforu
•	mikroprvky ako rastlinné „vitamíny“ na výbornú kondíciu rastlín
•	rýchlejší nástup produkčného obdobia  pre veľké a šťavnaté plody
•	vhodné na všetky druhy jahôd pestovaných vo voľnej pôde  
aj v nádobách
•	aplikácia zálievkou aj postrekom 1x týždenne
•	dávkovanie: 1 odmerka (10 g) hnojiva do 10 l vody (na cca 5 m2  
plochy)
•	balenie 0,5 kg na 500 l zálievky

ZLOŽENIE: kryštalické ES hnojivo, 100 % vodorozpustné, pomer živín 
N-P-K (12-12-36) + mikroprvky B, Mo, Fe, Cu, Mn, Zn

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená, ES hnojivo

Kristalon Okrasné dreviny
•	výborný súlad medzi množstvom dodávaných živín a potrebami 
rastliny
•	mikroprvky ako rastlinné „vitamíny“ na výbornú kondíciu rastlín
•	zabraňuje žltnutiu listov a ihličia
•	na prihnojovanie okrasných drevín, ruží, okrasných kríkov  
v období vegetácie do konca augusta
•	aplikácia zálievkou aj postrekom 1x14 dní
•	dávkovanie: 2 odmerky (2x10 g) hnojiva do 10 l vody
•	balenie 0,5 kg na 250 l zálievky

ZLOŽENIE: kryštalické ES hnojivo, 100 % vodorozpustné, pomer živín 
N-P-K (17-6-18) + 2 Mg + 20 S + mikroprvky B, Mo, Fe, Cu, Mn, Zn

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená, ES hnojivo

Kristalon Čučoriedky a rododendróny
•	špecialista na kyslomilné rastliny
•	lepšia tvorba nových kvetov vďaka priamej absorpcii fosforu
•	mikroprvky ako rastlinné „vitamíny“ na výbornú kondíciu rastlín
•	viditeľne bohaté a veľké kvety a plody
•	vhodné na rododendróny, azalky, čučoriedky a vresy alebo  
vresovce atď.
•	aplikácia zálievkou aj postrekom 1x týždenne
•	dávkovanie: 2 odmerky (2x10 g) hnojiva do 10 l vody
•	balenie 0,5 kg na 250 l zálievky

ZLOŽENIE:  kryštalické ES hnojivo, 100 % vodorozpustné, pomer živín 
N-P-K (20-5-10) + 2 Mg + 25 S + mikroprvky B, Mo, Fe, Cu, Mn, Zn

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená, ES hnojivo

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0220

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

0,5 kg ...0007-005 16 1024 ...1824

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0220

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

0,5 kg ...0010-005 16 1024 ...1992

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0220

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

0,5 kg ...0006-005 16 1024 ...1831
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KRISTALON

Kristalon Muškát
•	unikátne zloženie s aktivátorom kvitnutia (50% fosforu v zvláštnej 
forme polyfostátov – podľa výskumu na rastliny prijateľnejší a ešte 
účinnejší)
•	mikroprvky ako rastlinné „vitamíny“ na výbornú kondíciu rastlín
•	udržiava rastliny stále v intenzívnom raste (silné a dlhé výhonky)
•	zaisťuje sýte farby kvetov, bohaté kvetenstvá a bujný koreňový 
systém
•	rýchly a viditeľný účinok
•	zabraňuje žltnutiu listov
•	použitie aj na ostatné balkónové rastliny – surfínie, begónie, fuchsie, 
lobelky, bakopy, vejárovky, gazánie, čarodejky a pod. 
•	aplikácia zálievkou aj postrekom cca 1x týždenne
•	dávkovanie: 1 odmerka (10 g) hnojiva do 10 l vody
•	balenie 0,5 kg na 500 l zálievky

ZLOŽENIE: kryštalické ES hnojivo, 100 % vodorozpustné, pomer živín 
N-P-K (17-6-25) + 15 S + mikroprvky B, Mo, Fe, Cu, Mn, Zn

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená, ES hnojivo

Kristalon Balkónové  kvety
•	unikátne zloženie s aktivátorom kvitnutia (50% fosforu v zvláštnej 
forme polyfostátov – podľa výskumu na rastliny prijateľnejší a ešte 
účinnejší)
•	mikroprvky ako rastlinné „vitamíny“ na výbornú kondíciu rastlín
•	udržiava rastliny stále v intenzívnom raste (silné a dlhé výhonky)
•	zaisťuje sýte farby kvetov, bohaté kvetenstvá a bujný koreňový 
systém
•	rýchly a viditeľný účinok
•	zabraňuje žltnutiu listov
•	praktické balenie – jednotlivé vrecká
•	aplikácia zálievkou aj postrekom 1x14 dní
•	dávkovanie: 1 vrecko (10 g) hnojiva do 5 l vody
•	balenie 20x10 g na 100 l zálievky

ZLOŽENIE: kryštalické ES hnojivo, 100 % vodorozpustné, pomer živín 
N-P-K (17-6-25) + 15 S + mikroprvky B, Mo, Fe, Cu, Mn, Zn

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená, ES hnojivo

Kristalon Izbové rastliny
•	osvedčená kvalita hnojiva Kristalon v praktickom balení pre každú 
domácnosť
•	na všetky typy izbových rastlín
•	rýchly a viditeľný účinok
•	zvyšuje odolnosť rastlín voči chorobám a škodcom
•	aplikácia zálievkou aj postrekom 1x14 dní (počas vegetácie) alebo  
1x mesačne (v zime)
•	dávkovanie: 1 vrecko (5 g) hnojiva alebo ½ odmerky (5 g) do 2,5 l vody

ZLOŽENIE: kryštalické ES hnojivo, 100 % vodorozpustné, pomer živín 
N-P-K (19-6-20) + 3 Mg + 7,5 S + mikroprvky B, Mo, Fe, Cu, Mn, Zn

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená, ES hnojivo

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0220

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

0,5 kg ...0003-005  16 1024 ...1534

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0100

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

20x10 g ...0013-000 18 1188 ...1343

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0220

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

0,25 kg ...0011-D25 14 784 ...1589

25 x 5 g ...0012-000 18 1620 ...1572 DOPREDAJ

DOPREDAJ
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KRISTALON

Kristalon Zdravá paradajka a paprika
•	špeciálny Kristalon s obsahom 2 zložiek – hnojivo 300 g  
+ vápnik 200 g
•	hnojivová zložka bohatá na základné živiny a mikroprvky
•	zložka s vápnikom – účinná prevencia proti černaniu špičiek  
paradajok a hnilobe špičiek paprík
•	rýchlo prijateľný vápnik (cez korene)
•	bohatý zdroj vápnika 26,5 % CaO
•	aplikácia hnojiva sa strieda s aplikáciou vápnika v 1 týždenných   
intervaloch (vždy zálievka)
•	balenie (0,2 kg + 0,3 kg) na 400 l zálievky

ZLOŽENIE:  kryštalické ES hnojivo, 100 % vodorozpustné, 2 zložky 
v krabičke – hnojivová zložka N-P-K (7,5-12-36) +4,5 Mg + 10 S  
+ mikroprvky B, Mo, Fe, Cu, Mn, Zn + aktívny vápnik N-Ca:(15,5-26,5)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená, ES hnojivo

Kristalon Trávnik
•	živiny a mikroprvky vo vhodnej forme – príjem listovou plochou 
(ihneď) a následne koreňovou sústavou
•	podporuje silný a zdravý rast trávnika, potláča šírenie machu  
a zvyšuje odolnosť voči chorobám
•	zaisťuje sýtozelenú farbu (predchádza žltnutiu)
•	vhodný aj na regeneráciu poškodených trávnikov
•	ideálny na všetky typy závlah – nezanáša trysky!
•	aplikácia zálievkou 1x14 dní večer alebo ráno
•	dávkovanie: 2 odmerky (2x10 g) hnojiva do 10 l vody
•	balenie 0,5 kg na 250 l zálievky na cca 100 m2 trávnika

ZLOŽENIE: kryštalické ES hnojivo, 100 % vodorozpustné, pomer živín 
N-P-K (20-8-8) + 2 Mg + 25 S + mikroprvky B, Mo, Fe, Cu, Mn, Zn

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená, ES hnojivo

Kristalon Jeseň
•	špeciálne hnojivo s vysokým obsahom draslíka
•	na lepšie vyzrievanie pletív a bezproblémové prezimovanie 
rastlín (ochrana proti vymŕzaniu)
•	použitie na jahody, okrasné dreviny, ruže, ovocné stromy a kríky 
(egreš, maliny, ostružiny, vinič, ríbezle) a pod.
•	aplikácia zálievkou alebo postrekom (1-4 aplikácie podľa typu rastliny 
od polovice augusta do polovice septembra)
•	dávkovanie: 2 odmerky (2x10 g) hnojiva do 10 l vody
•	balenie 0,5 kg na 250 l zálievky

ZLOŽENIE: kryštalické ES hnojivo, 100% vodorozpustné, pomer živín 
N–P–K (6–12–36) + 3 Mg + 8 S + ME + mikroprvky B, Mo, Fe, Cu, Mn, Zn

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená, ES hnojivo

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0220

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

0,5 kg ...0005-005 16 1024 ...6287

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0220

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

0,5 kg ...0009-005 16 1024 ...0001

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0220

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

0,5 kg ...0008-005 16 1024 ...1848
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KRISTALON

Kristalon Izbové rastliny – koncentrát vo fľaši 
•	unikátny produkt s revolučným spôsobom prípravy kvapalného 
koncentrátu
•	na všetky typy izbových rastlín
•	bohatý zdroj živín a mikroprvkov
•	podporuje bohatšie kvitnutie a zelenšie listy
•	zvyšuje odolnosť rastlín voči chorobám a škodcom
•	aplikácia zálievkou aj postrekom 1x za 14 dní (počas vegetácie) alebo 
1x mesačne (v zime)
•	balenie vystačí až na 100 l hnojivovej zálievkvky

ZLOŽENIE:  špeciálne koncentrované ES hnojivo vo fľaši, pomer živín 
N-P-K (19-6-20) + 3 Mg + 7,5 S + mikroprvky B, Mo, Fe, Cu, Mn, Zn

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená, ES hnojivo

Kristalon Muškát – koncentrát vo fľaši
•	unikátny produkt s revolučným spôsobom prípravy kvapalného 
koncentrátu
•	na všetky typy balkónových rastlín – surfínie, begónie, fuchsie, 
lobelky, bakopy, vejárovky, gazánie, čarodejky a pod. 
•	bohatý zdroj živín a mikroprvkov s aktivátorom kvitnutia
•	podporuje bohatú tvorbu kvetov, sýte farby a bujný koreňový systém
•	zabraňuje žltnutiu listov
•	zvyšuje odolnosť rastlín voči chorobám a škodcom
•	udržiava rastliny stále v intenzívnom raste (silné a dlhé výhonky)
•	aplikácia zálievkou aj postrekom 1x týždenne
•	balenie vystačí až na 200 l hnojivovej zálievky

ZLOŽENIE:  špeciálne koncentrované ES hnojivo vo fľaši, pomer živín 
N-P-K (17-6-25) + 15 S + mikroprvky B, Mo, Fe, Cu, Mn, Zn

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená, ES hnojivo

Kristalon Gold – koncentrát vo fľaši
•	unikátny produkt s revolučným spôsobom prípravy kvapalného 
koncentrátu
•	univerzálne použitie na všetky rastliny – na zeleninu, všetky druhy 
izbových a vonkajších rastlín vrátane ovocných stromov, kríkov 
a pod. 
•	bohatý zdroj živín a mikroprvkov s aktivátorom kvitnutia
•	podporuje bohatšie kvitnutie a tvorbu plodov a zaisťuje lepší a zdravší 
koreňový systém
•	zabraňuje žltnutiu listov
•	zvyšuje odolnosť rastlín voči chorobám a škodcom
•	udržiava rastliny stále v intenzívnom raste (silné a dlhé výhonky)
•	aplikácia zálievkou aj postrekom 1x týždenne
•	balenie vystačí až na 200 l hnojivovej zálievky

ZLOŽENIE: špeciálne koncentrované ES hnojivo vo fľaši, pomer živín 
N–P–K (18–6–19) + 23 S + mikroprvky B, Mo, Fe, Cu, Mn, Zn

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená, ES hnojivo

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0220

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 254 200

100 g ...0016-001  12 1224 ...2243

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0220

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 254 200

200 g ...0015-002  12 600 ...2229

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0220

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 254 200

200 g ...0014-002  12 600 ...2205
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Prémiový rad FLORIA® je na trhu skoro 20 rokov. Počas doby svojej 

existencie si značka vybudovala na trhu veľmi silnú pozíciu a výrobky 

sa predávajú vo väčšine hobby marketov a záhradných centrách  

na Slovensku aj v Čechách. Svojím zákazníkom ponúka ucelený rad  

substrátov, hnojív, trávnych zmesí a dekoračných materiálov tej  

najvyššej kvality. Väčšina výrobkov FLORIA® obsahuje veľa cenných  

benefitov (kokosové vlákno, mykorhízne huby, AQUA Cell, GUANO, 

perlit a ďalšie), ktoré pestovateľom uľahčujú prácu a pomáhajú  

im pri starostlivosti o rastliny. 

Benefity
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Kokosové vlákna

Priaznivo pôsobí na nezliehavosť substrátu a predlžuje jeho životnosť. 

Substráty FLORIA® obsahujú 10 – 20 % podiel kokosových vlákien.

Air up

Zloženie substrátu je vyvinuté presne podľa potrieb rastlín. V koreňovej 

zóne zaistí vysoký obsah vzduchu a prispieva tak k bujnejšiemu rastu 

a bohatšiemu kvitnutiu. 

Hydrogel

Práškový koncentrát vo vodnom prostredí silno pučí a vytvára stabilný 

gél. Jeho častice na seba viažu najmenej 250 násobok vody a po obalení 

koreňov rastlín ich zásobujú vodou. Tým sa zmenšujú straty pri presádza-

ní alebo pri preprave a skladovaní rastlín. Po presadení rastliny do pôdy 

pomáha HYDROGEL zabezpečiť lepší kontakt koreňov rastlín s pôdou. 

Guano

Veľmi cenné prírodné hnojivo, ktoré pochádza z trusu morských vtákov. 

Morské vtáky sa živia predovšetkým morskými rybami a ich trus je tak 

bohatý na fosfor a horčík.

Mykorhíza

Mykorhízne huby sa dostanú v pôde aj tam, kde koreň nedosiahne, tým 

dochádza k maximálnemu využívaniu a spotrebe všetkých dostupných 

živín z pôdy. Ich prítomnosť v substráte zabezpečuje rastlinám celý rad 

výhod, napr. lepší a vyrovnaný rast, bohatší a zdravší koreňový systém. 

Mikroprvky

Mikroprvky v hnojivách FLORIA® podporujú využitie hlavných a vedľajších 

živín pre správny rast a vývoj rastlín. Napríklad mangán, železo a meď 

ovplyvnia fotosyntézu. Mikroprvky sú pre rastliny rovnako tak dôležité, 

ako vitamíny pre ľudí. 

Perlit

Perlit je ľahká, zrnitá, pórovitá hmota bielej farby vyrábaná tepelným 

spracovaním zo surového perlitu. Perlit používame na prevzdušňovanie 

väčšiny substrátov. Stabilizuje vlhkosť v pôde, zlepšuje využívanie hnojív 

a prispieva k dobrej kondícii pestovaných rastlín. 

Zmáčadlo

Pri aplikácii hnojiva sa na listoch vytvárajú kvapky, ktoré z listov stekajú. 

Zmáčadlo obsiahnuté v listovej výžive pomáha hnojivu vytvoriť na listoch 

súvislý film, ktorý dobre prilnie. Zaistí tak rastline maximálny prísun živín. 

Zeolit

Zeolit je mikroporézny prírodný materiál často používaný pri výrobe 

kombinovaných hnojív. ZEOLIT vo svojich póroch dokáže zadržať spoloč-

ne s vodou aj živiny, takže  nedochádza k ich vyplavovaniu do spodných 

vrstiev pôdy. Šetrí vodu. Podporuje bohatú tvorbu zdravých koreňov. 

AQUA cell ®

Drobné častice AQUA Cell® prilepené na vláknach rašeliny, pomáhajú 

ako pumpa rozvádzať vodu so živinami po celom objeme pestovateľskej 

nádoby a postupne ju vydávajú podľa potrieb rastliny. Vynikajúcou vlast-

nosťou zložky AQUA Cell® je jej schopnosť spomaliť proces vysychania 

substrátu. 

Bentonit

Ílová hornina s vysokou schopnosťou vstrebať do seba živiny obsiahnuté 

v pôde po zálievke a tieto živiny potom postupne vydávať podľa aktuál-

nych požiadaviek rastlín.

Pemza

Ľahký porézny prírodný materiál. Výborne zadržiava v poréznej štruktúre 

pemzy vodu a živiny a postupne ich uvoľňuje a pritom zachováva vzduš-

nosť substrátu. 

Liadrain

Drvené keramické kamenivo, ktoré sa pridáva ako prísada do špeciálnych 

substrátov. Liadrain zlepšuje najmä fyzikálne vlastnosti substrátov a po-

máha dlhodobo regulovať vlhkosť v koreňovom priestore. 

Benefity
výrobkov 

VLÁKNO-KOKOS

PEMZA
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Záhradnícky substrát s mykorhízou
•	obsahuje perlit, hydratačnú zložku AQUA Cell® a ílovú zložku Ben-
tonit
•	mykorhízne huby v substráte zabezpečujú rastlinám celý rad výhod, 
ako sú lepší a vyrovnaný rast, bohatší a zdravší koreňový systém, vyššie 
nasadenie kvetov a plodov a dlhodobé kvitnutie
•	mykorhízne huby znižujú potrebu zálievky a hnojenia, pomôžu lepšie 
prekonať obdobie sucha, rastliny sú odolnejšie pri presádzaní a voči 
niektorým pôdnym chorobám
•	obsahuje dávku živín a stopových prvkov na 6 týždňov rastu

ZLOŽENIE:  vybrané druhy bielej a čiernej  rašeliny, kokosové vlákno, 
perlit a vybrané druhy mykorhíznych húb

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 roky od dátumu výroby

Kvetinový substrát
•	je obohatený  o hydratačnú zložku AQUA Cell®a ílovú zložku Bentonit
•	spĺňa najvyššie nároky pestovania všetkých druhov izbových, balkó-
nových a terasových kvetov v kvetináčoch
•	obsahuje dávku živín a stopových prvkov na 6 týždňov rastu

ZLOŽENIE: vybrané druhy bielej a čiernej rašeliny, kokosové vlákno 
a perlit

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 roky od dátumu výroby

Substrát na muškáty
•	je obohatený  o absorpčnú zložku Hydrogel, dlhodobopôsobiace 
hnojivo a ílovú zložku Bentonit
•	substrát je určený na presádzanie a výsadbu muškátov a iných balkó-
nových rastlín
•	obsahuje dávku živín a stopových prvkov na 6 týždňov rastu

ZLOŽENIE: vybrané druhy bielej a čiernej rašeliny, kokosové vlákno 
a perlit

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 roky od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
FL-0100

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

50 l ...0010-050 1 51 ...9066

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
FL-0100

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

20 l ...0002-020 1 120 ...2098

50 l ...0003-050 1 51 ...2104

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
FL-0100

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

20 l ...0005-020 1 120 ...2173

50 l ...0006-050 1 51 ...2180

FLORIA | SUBSTRÁTY

VLÁKNO-KOKOSVLÁKNO-KOKOSVLÁKNO-KOKOS
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Substrát do samozavlažovacích truhlíkov
•	je obohatený  o hydratačnú zložku AQUA Cell® a ílovú zložku 
Bentonit
•	spĺňa najvyššie nároky pestovania balkónových a terasových 
kvetov v samozavlažovacích nádobách
•	obsahuje dávku živín a stopových prvkov na 6 týždňov rastu

ZLOŽENIE:  vybrané druhy bielej a čiernej rašeliny doplnené o vláknitú 
rašelinu s vysokým podielom kokosového vlákna a perlitu

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 roky od dátumu výroby

Substrát na zelené rastliny a palmy
•	je obohatený  o hydratačnú zložku AQUA Cell® a ílovú zložku 
Bentonit
•	ideálne namiešaný substrát určený na pestovanie izbových a teraso-
vých rastlín okrasných listom (paliem, fikusov, monster a pod.)
•	obsahuje dávku živín a stopových prvkov na 6 týždňov rast

ZLOŽENIE: vybrané druhy bielej a čiernej rašeliny, kokosové vlákno 
a perlit

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 roky od dátumu výroby

Substrát  na orchidey
•	udržiava v blízkosti koreňov vysoký podiel vzduchu
•	ideálny základ na bohatšie kvitnutie
•	hrubá štruktúra substrátu je prevenciou proti premokreniu

ZLOŽENIE: zmes píniovej kôry a kokosových chipsov

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 roky od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
FL-0100

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

20  l ...0015-020 1 120 ...2142

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
FL-0100

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

20  l ...0009-020 1 120 ...2203

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
FL -0100

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

3 l ...0001-003 1 240 ...9752

FLORIA | SUBSTRÁTY
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FLORIA | SUBSTRÁTY

Substrát  na kyslomilné rastliny
•	obsahuje hydratačnú zložku AQUA Cell®a ílovú zložku Bentonit
•	ideálne namiešaný substrát je určený na pestovanie všetkých druhov 
kyslomilných rastlín – čučoriedok, brusníc, azaliek, rododendrónov 
a ďalších vresoviskových rastlín
•	vyniká výbornou priepustnosťou, koreňom rastlín tak zabezpečí dosta-
tok vzduchu 
•	obsahuje dávku živín a stopových prvkov na 6 týždňov rastu

ZLOŽENIE: zmes vybraných druhov bielej a čiernej rašeliny, kokosové 
vlákno a perlit

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 roky od dátumu výroby

Substrát na okrasné rastliny 
•	 je obohatený  o hydratačnú zložku AQUA Cell® a ílovú zložku 
 Bentonit
•	spĺňa najvyššie nároky pestovania všetkých druhov okrasných  
rastlín pestovaných v nádobách na terase a vo voľnej pôde
•	obsahuje dávku živín a stopových prvkov na 6 týždňov rastu

ZLOŽENIE: vybrané druhy bielej a čiernej rašeliny, kokosové vlákno 
a perlit

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 roky od dátumu výroby

Substrát na stredomorské rastliny
•	je obohatený  o hydratačnú zložku AQUA Cell® , Pemza a Liadrain
•	ideálne namiešaný substrát určený na pestovanie všetkých druhov 
stredomorských rastlín pestovaných v nádobách a vo voľnej pôde 
(oleandre, palmy, ibišteky, levandule, buxusy)
•	pemza zadržiava vodu, Liadrain prevzdušňuje a kremičitý piesok 
zvyšuje jeho priepustnosť
•	obsahuje dávku živín a stopových prvkov na 6 týždňov rastu

ZLOŽENIE: zmes vybraných surovín: čierna rašelina, PEMZA, LIADRAIN 
a kremičitý piesok

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 roky od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
FL-0100

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

50  l ...0012-050 1 51 ...2753

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
FL-0100

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

75  l ...0007-075 1 36 ...2234

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
FL-0100

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

50 l ...0011-050 1 51 ...7031
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FLORIA | SUBSTRÁTY

Držiak truhlíka na parapete
•	 unikátne jednoduchý a účinný systém na zaistenie truhlíka  
na okennej parapete
•	nevyžaduje žiadne vŕtanie a skrutkovanie do okenných rámov  
alebo steny
•	univerzálny na každý typ a veľkosť truhlíka

Substrát na paradajky a papriky „Otoč a saď“
•	špeciálny substrát na pestovanie priamo v obale – stačí vrece 
otočiť, vytvoriť otvory a sadiť
•	ideálny na pestovanie na balkóne či na terase, nepotrebujete 
záhradku
•	substrát je možné použiť aj na pestovanie v nádobách alebo vo voľnej 
pôde

ZLOŽENIE: špeciálna zmes bielej a čiernej rašeliny, kokosového vlákna, 
bentonitu a hnojiva na 6 týždňov

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 roky od dátumu výroby

Substrát na jahody „ Otoč a saď “
•	špeciálny substrát zaistí rastlinám ideálne prostredie na rast 
priamo v obale – stačí vrece otočiť, vytvoriť predznačené otvory 
a sadiť
•	ideálny na pestovanie na balkóne či na terase, nepotrebujete 
záhradku
•	substrát je vhodný aj na pestovanie v nádobách alebo v záhone

ZLOŽENIE: špeciálna zmes bielej a čiernej rašeliny, kokosového vlákna, 
bentonitu a hnojiva na 6 týždňov

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 roky od dátumu výroby

BALENIE 
ČÍSLO 

VÝROBKU 
FL-0700

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

55 105 cm (1 ks) ...0001-000  - - ...9097

95 185 cm (1 ks) ...0002-000 - - ... 9103

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
FL-0100

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

40  l ...0014-040 1 72 ...9585

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
FL-0100

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

40  l ...0013-040 1 72 ...9844
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FLORIA | KRYŠTALICKÉ HNOJIVÁ

Kryštalické hnojivo na hortenzie
•	ideálne na všetky druhy hortenzií pestovaných v nádobách aj v záho-
noch
•	účinné zložky hnojiva zaistia lepšie zakorenenie, zvýšia príjem živín 
z pôdy a výrazne ovplyvnia tvorbu kvetov
•	horčík pôsobí preventívne proti žltnutiu listov
•	praktické balenie uľahčuje dávkovanie a udržiava hnojivo v suchu
•	aplikácia zálievkou aj postrekom 1x týždenne
•	dávkovanie: 1 odmerka (10 g) hnojiva do 10 l vody
•	350 g balenie vystačí na 350 l hnojivovej zálievky

ZLOŽENIE: 100% vodorozpustné kryštalické hnojivo s obsahom  
mikroprvkov, pomer živín N-P-K  (20-7-13) + 2 Mg

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená, ES hnojivo

Kryštalické hnojivo na muškáty a iné balkónové 
kvety
•	ideálne hnojivo na muškáty, petúnie, lobelky, fuchsie a ďalšie 
balkónové kvety
•	vysoký obsah fosforu zaistí bohaté kvitnutie, dusík urýchli tvorbu 
zelenej hmoty
•	praktické balenie uľahčuje dávkovanie a udržiava hnojivo v suchu
•	aplikácia zálievkou aj postrekom 1x týždenne
•	dávkovanie: 1 odmerka (10 g) hnojiva do 10 l vody
•	350 g balenie vystačí na 350 l hnojivovej zálievky

ZLOŽENIE: 100% vodorozpustné kryštalické hnojivo s obsahom  
mikroprvkov,  pomer živín N-P-K (18-9-22) + 2 Mg

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená, ES hnojivo

Kryštalické hnojivo na modré hortenzie
•	vyvážený pomer ľahko prijateľných živín určených na všetky druhy 
hortenzií
•	hnojivo obsahuje síran hlinito-amónny, látku priamo ovplyvňujúcu 
farbu kvetov
•	svetlé kultiváry hortenzií reagujú na opakované prihnojovanie zmenou 
farby kvetov do modra
•	vysoký obsah dusíka urýchľuje rast stoniek a listov, zvýšený obsah 
draslíka zosilňuje bunkovú štruktúru rastlín
•	aplikácia zálievkou aj postrekom 1x týždenne
•	dávkovanie: 1 odmerka (10 g) hnojiva do 10 l vody
•	350 g balenie vystačí na 350 l hnojivovej zálievky

ZLOŽENIE:  100% vodorozpustné kryštalické hnojivo s obsahom  
mikroprvkov, pomer živín N-P-K   (17-5-8) + 2 Mg

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená, ES hnojivo

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
FL-0220

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

350 g ...0002-D35 16 768 ...9554

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
FL-0220

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

350 g ...0001-D35 16 768 ...9233

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
FL-0220

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

350 g ...0003-D35 16 768 ...9240

UZATVÁRATEĽNÉ
VRECKO

UZATVÁRATEĽNÉ
VRECKO
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FLORIA | KVAPALNÉ HNOJIVÁ

Kvapalné  hnojivo na izbové rastliny – obmedzuje 
výskyt mušiek smútiviek
•	špeciálne plnohodnotné hnojivo na všetky druhy izbových rastlín
•	unikátne aromatické látky obmedzujú výskyt mušiek smútiviek 
 – stačia 2 aplikácie
•	pôsobí proti tvorbe nevzhľadných plesní na povrchu substrátu
•	prevonia interiér citrusovou arómou
•	dávkovanie: 1 vrchnák do 2 l vody
•	balenie 0,5 l na 50 l zálievky

ZLOŽENIE:  rýchlopôsobiace kvapalné hnojivo s obsahom živín  
a mikroprvkov, pomer živín N-P-K  (7-4-5); unikátne prírodné aromatické 
látky

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená, ES hnojivo

Kvapalné  hnojivo na muškáty a iné balkónové kvety
•	obsahuje živiny v ľahko prijateľnej forme
•	podporuje vyrovnaný rast a bohaté kvitnutie muškátov a iných 
balkónových kvetov
•	AQUA Cell® pomáha v substráte rovnomerne rozvádzať vodu spoloč-
ne so živinami
•	aplikácia zálievkou aj postrekom 1x týždenne
•	dávkovanie:  15 ml do 2 l vody 
•	balenie 1 l na 130 l zálievky

ZLOŽENIE:   rýchlopôsobiace kvapalné hnojivo s obsahom živín  
a mikroprvkov, pomer živín N-P-K   (7-4-5)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená, ES hnojivo

Okysľovač pôdy a kvapalné hnojivo na azalky  
a rododendróny 2 v 1
•	obsahuje živiny v ľahko prijateľnej forme
•	znižuje pH pôdy a tým zlepšuje podmienky rastu kyslominých rastlín
•	ideálne na azalky, rododendróny, vresy, čučoriedky, brusnice
•	AQUA Cell® pomáha v substráte rovnomerne rozvádzať vodu spoloč-
ne so živinami
•	aplikácia zálievkou aj postrekom 1x týždenne
•	dávkovanie:  15 ml do 2 l vody 
•	balenie 1 l na 130 l zálievky

ZLOŽENIE:  rýchlopôsobiace kvapalné hnojivo s obsahom živín 
 a mikroprvkov, pomer živín N-P-K   (7-4-5)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená, ES hnojivo

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
FL-0210

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

0,5  l ...0004-005 12 1020 ...8274

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
FL-0210

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

1  l ...0001-010 12 480 ...2456

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
FL-0210

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

1  l ...0003-010 12 480 ...9738

MUŠKY - SMÚTIVKY
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FLORIA | KVAPALNÉ HNOJIVÁ

Kvapalné  hnojivo na palmy a iné zelené rastliny
•	obsahuje živiny v ľahko prijateľnej forme
•	podporuje zdravý vývoj rastlín a prispieva k bohatej tvorbe listovej 
zelene
•	AQUA Cell® pomáha v substráte rovnomerne rozvádzať vodu spoloč-
ne so živinami
•	aplikácia zálievkou aj postrekom 1x týždenne
•	dávkovanie:  15 ml do 2 l vody 
•	balenie 1 l na 130 l zálievky 

ZLOŽENIE: rýchlopôsobiace kvapalné hnojivo s obsahom živín a mikro-
prvkov, pomer živín N-P-K   (9-4-5) 

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená, ES hnojivo

Listová výživa na zelené rastliny a palmy
•	urýchlený prísun živín do všetkých častí rastlín
•	jednoduchá aplikácia na listovú plochu
•	zlepšuje vyfarbenie listov
•	zmáčadlo zaistí lepšie pokrytie listov rastlín listovou výživou
•	nedochádza k premokreniu substrátu
•	aplikácia postrekom 1x týždenne

ZLOŽENIE: obsahuje základné živiny, mikroprvky a zmáčadlo

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 5 rokov od dátumu výroby

Listová výživa na orchidey
•	obsahuje živiny v ľahko prijateľnej forme – rýchly príjem živín rastlinou
•	pohodlná aplikácia na listy a vzdušné korene orchideí
•	predlžuje kvitnutie
•	zmáčadlo zaistí lepšie pokrytie listov orchideí listovou výživou
•	aplikácia postrekom 1x týždenn

ZLOŽENIE: obsahuje základné živiny, mikroprvky a zmáčadlo

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 5 rokov od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
FL-0210

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

1  l ...0002-010 12 480 ...2470

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
FL-0210

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

500 ml ...0006-005 10 840 ...9783 DOPREDAJ

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
FL-0210

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

500 ml ...0005-005 10 840 ...9769
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FLORIA | ORGANICKO-MINERÁLNE 

HNOJIVÁ

Organicko-minerálne hnojivo na muškáty
•	zaisťuje vyššiu tvorbu kvetov a predlžuje kvitnutie
•	rovnomerná výživa – nehrozí prehnojenie
•	pôsobí počas 2 mesiacov
•	obsahuje prírodné hnojivo GUANO
•	dávkovanie: 50 g na bežný 60 cm truhlík

ZLOŽENIE:  kombinované organicko-minerálne hnojivo s GUANOM,  
pomer živín N-P-K  (6-8-10) + 2 Mg

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 roky od dátumu výroby

Organicko-minerálne hnojivo na plodovú zeleninu 
•	zaisťuje vyššiu tvorbu plodov a zlepšuje ich chuť
•	rovnomerná výživa – nehrozí prehnojenie
•	aktivuje pôdnu mikroflóru
•	pôsobí počas 2 mesiacov
•	obsahuje prírodné hnojivo GUANO
•	dávkovanie: 10 g k rastline
•	balenie 2,5 kg vystačí až na 50 m2

ZLOŽENIE: kombinované organicko-minerálne hnojivo s GUANOM,   
pomer živín N-P-K  (3,5-2,7-7) + 0,6 Mg

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 roky od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
FL-0230

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

2,5 kg ...0006-025 6 210 ...9745

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
FL-0230

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

2,5  kg ...0003-025 6 210 ...2609

Organicko-minerálne hnojivo na azalky  
a rododendróny
•	zaisťuje vyššie nasadenie kvetov a predlžuje kvitnutie
•	rovnomerná výživa – nehrozí prehnojenie
•	pôsobí počas 2 mesiacov
•	obsahuje prírodné hnojivo GUANO
•	dávkovanie: 50 g k rastline
•	balenie 2,5 kg vystačí až na 50 m2

ZLOŽENIE: kombinované organicko-minerálne hnojivo s GUANOM,  po-
mer živín N-P-K  (6-3-4)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 roky od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
FL-0230

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

2,5  kg ...0005-025 6 210 ...2647
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FLORIA | ORGANICKO-MINERÁLNE 

HNOJIVÁ

Organicko-minerálne hnojivo na ruže 
•	zaisťuje vyššiu tvorbu kvetov a predlžuje kvitnutie
•	rovnomerná výživa – nehrozí prehnojenie
•	pôsobí počas 2 mesiacov
•	obsahuje prírodné hnojivo GUANO
•	dávkovanie: 50 g k rastline
•	balenie 2,5 kg vystačí až na 50 m2

ZLOŽENIE:  kombinované organicko-minerálne hnojivo s GUANOM,  
pomer živín N-P-K  (6-8-10) + 2 Mg

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 roky od dátumu výroby

Organicko-minerálne hnojivo na jahody a drobné 
ovocie
•	zlepšuje chuť jahôd a drobného ovocia 
•	rovnomerná výživa – nehrozí prehnojenie
•	aktivuje pôdnu mikroflóru
•	pôsobí počas 2 mesiacov
•	obsahuje prírodné hnojivo GUANO
•	dávkovanie: 10 – 30 g k rastline
•	balenie 2,5 kg vystačí až na 50 m2

ZLOŽENIE: kombinované organicko-minerálne hnojivo s GUANOM,   
pomer živín N-P-K  (4,8-3,2-8) + 0,7 Mg

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 roky od dátumu výroby

Organicko-minerálne hnojivo  na okrasné dreviny
•	zaisťuje vyvážený rast všetkých druhov okrasných drevín (tuje,  
borovice, javory a ďalšie)
•	rovnomerná výživa – nehrozí prehnojenie
•	pôsobí počas 2 mesiacov
•	obsahuje prírodné hnojivo GUANO
•	dávkovanie: 50 g k rastline
•	balenie 2,5 kg vystačí až na 50 m2

ZLOŽENIE: kombinované organicko-minerálne hnojivo s GUANOM,   
pomer živín N-P-K (6-6-12) + 2 Mg

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 roky od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
FL-0230

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

2,5 kg ...0002-025 6 210 ...2593

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
FL-0230

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

2,5 kg ...0001-025 6 210 ...2586

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
FL-0230

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

2,5 kg ...0004-025 6 210 ...2630

F
L

O
R

IA

68



FLORIA | ORGANICKÉ A DL. PôSOBIACE HNOJIVA

Hnojivo na celú záhradu 
•	jednoduché dávkovanie pred výsadbou aj v priebehu vegetačného 
obdobia
•	inteligentné hnojivo zásobuje rastlinu živinami počas 6 mesiacov
•	pozvoľné uvoľňovanie živín a mikroprvkov – nehrozí prehnojenie
•	aplikácia: primiešaním do substrátu
•	dávkovanie: 50 – 90 g/m2

•	balenie 500 g na 5 až 10 m2

ZLOŽENIE: inteligentné hnojivo s riadeným uvoľňovaním živín,  
pomer živín N-P-K (17-11-11) + 2 MgO + mikroprvky

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená, ES hnojivo

Hydrogel
•	vo vodnom prostredí silno pučí a vytvára stabilný gél
•	zaisťuje lepší kontakt koreňov rastlín s pôdou
•	zvyšuje zadržiavanie využiteľnej vody v pôde alebo substráte
•	znižuje frekvenciu zavlažovania
•	zvyšuje prežitie nových stromov a kríkov po výsadbe
•	zabraňuje vyplavovaniu cenných živín
•	ideálny na všetky rastliny v záhrade
•	dávkovanie: 10 až 20 g/10 l substrátu
•	balenie 200 g vystačí až na 200 l substrátu

ZLOŽENIE: špeciálny práškový koncentrát s vysokou absorpčnou 
schopnosťou

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 4 roky od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
FL-0250

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

200 g ...0002-002 20 1120 ...2708

500 g ...0003-005 9 540 ...7260

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
FL-0700

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

200 g ...0006-002 9 540 ...7277

PÔSOBÍ 6 MESIACOV

GUANO s morskými riasami
•	stáročia používané prírodné hnojivo z Južnej Ameriky
•	unikátne zloženie s morskými riasami – bohatý zdroj železa
•	melasa a melasové výpalky sú bohatým zdrojom draslíka – spevne-
nie pletív
•	časť živín sa uvoľní ihneď, časť postupne – dlhodobý efekt
•	minimálne riziko zasolenia pôdy a poškodenia rastlín
•	organické látky oživia pôdnu mikroflóru, zvyšuje sa úrodnosť
•	v praktickej krabičke s odmerkou

ZLOŽENIE: organické hnojivo s dlhodobým uvoľňovaním živín,  
pomer živín N-P-K (3,7-1,7-7)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 5 rokov od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
FL-0260

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

0,8 kg ...0001-008 12 504 ...9363
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FLORIA | TYČINKOVÉ HNOJIVÁ

Univerzálne tyčinkové hnojivo
•	vhodné na všetky druhy rastlín doma aj na balkóne
•	podporuje tvorbu nových koreňov a zdravý rast rastlín
•	zaisťuje rastlinám bohatšie kvitnutie a krásne vyfarbenie kvetov
•	jednoduchá a rýchla aplikácia
•	pôsobí 2 mesiace
•	aplikácia vtlačením do substrátu
•	dávkovanie: 2 tyčinky k rastline
•	balenie 30 ks tyčiniek pre 15 rastlín

ZLOŽENIE: pomer živín N-P-K (10-5-6) + 2 Mg + 0,08 Fe

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená, ES hnojivo

Tyčinkové hnojivo na orchidey
•	podporuje tvorbu nových pahľúz a zdravý rast orchideí
•	zaisťuje vyrovnanú výživu orchideí počas 2 mesiacov
•	jednoduchá a rýchla aplikácia
•	aplikácia vtlačením do substrátu
•	dávkovanie: 2 tyčinky k rastline
•	balenie 30 ks tyčiniek pre 15 rastlín

ZLOŽENIE: pomer živín N–P–K (9–7–7,2) + 0,08 Fe

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená, ES hnojivo

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
FL-0250

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

30 tyčiniek ...0005-000 40 8000 ...2715

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
FL-0250

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

30 tyčiniek ...0006-000 40 8000 ...2265

AKTIVÁTOR
KVITNUTIA

AKTIVÁTOR
KVITNUTIA
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FLORIA | DEKORAČNÉ MATERIÁLY

Píniová dekoračná kôra
•	vyniká dekoratívnym vzhľadom, neobsahuje ďalšie prímesi
•	ideálna na dekoratívne pokrytie pôdy v kvetináčoch a na  
záhonoch
•	cyklus obnovy sa odporúča po 4 rokoch
•	vhodná na ozdobu terárií
•	dávkovanie: vrstva 3 – 5 cm
•	balenie 45 l vystačí na 3 m2

ZLOŽENIE: 100 % píniovej kôry dovezenej zo Stredomoria, 
veľkosť kôry 25 – 45 mm

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 roky od dátumu výroby

Píniová dekoračná kôra jemná
•	ideálna na dekoratívne pokrytie pôdy v kvetináčoch doma  
aj na terase
•	vyniká dekoratívnym vzhľadom
•	vybraná veľkosť kúskov kôry 5 až 15 mm

ZLOŽENIE: 100% píniovej kôry dovezenej zo Stredomoria, veľkosť kôry 
5-15 mm

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 roky od dátumu výroby

Dekoračná kôra
•	pôsobí vysoko dekoratívne
•	zabraňuje vysychaniu pôdy, erózii a rastu burín v záhonoch
•	cyklus obnovy sa odporúča po 2 rokoch
•	dávkovanie: vrstva 3 – 5 cm
•	balenie 70 l vystačí na 5 m2

ZLOŽENIE: vytriedená kôra smrekovca a borovice, 
veľkosť kôry 25 – 60 mm

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 5 rokov od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
FL-0310

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

70  l ...0001-070 1 39 ...2364

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
FL-0320

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

5 l ...0001-005 1 250 ...2326

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
FL-0320

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

45 l ...0002-045 1 39 ...2258
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FLORIA | DEKORAČNÉ MATERIÁLY

Decorative ColorMulch
•	vyniká dlhou životnosťou v záhonoch 
•	cyklus obnovy sa odporúča po 4 rokoch
•	použité farby sú vyrobené z prírodných pigmentov
•	v štyroch odtieňoch (hnedá, oranžová, tehlová, žltá)
•	veľkosť štiepky 15 – 25 mm
•	dávkovanie: vrstva 3 – 5 cm
•	balenie 70 l vystačí na 5 m2

ZLOŽENIE: odkôrnené drevo ihličnanov zafarbené prírodnými farbami 
veľkosť štiepky 15-25 mm

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 roky od dátumu výroby

Vlhčená utierka na listy orchideí a izbových rastlín
•	čistí listy od vápenatých škvŕn
•	vytvára antistatický povlak – zabraňuje usadzovaniu prachu
•	ideálna na starostlivosť o listy všetkých druhov orchideí a izbo-
vých rastlín
•	pôsobí ako hnojivo – čiastočne vyživí (nenahrádza základnú výživu)
•	obsahuje včelí vosk – zvyšuje lesk listov, prevencia proti škodcom

ZLOŽENIE:  vlhčená utierka na zvýšenie dekoratívneho vzhľadu listov, 
obsahuje živiny a včelí vosk

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 roky od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
FL-0700

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

sáčok 6 g  ...0007-000     40     13440     ...9059

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
FL-0330

SKUPI-
NOVÉ 

BALENIE 
KS

NA PALETE 
EAN

859 400 500

70 l hnedá ...0001-070 1 36 ...7741

70 l oranžová ...0003-070 1 36 ...7697

70 l tehlová ...0002-070 1 36 ...7758

70 l žltá ...0004-070 1 36 ..7734

S obsahemS obsahom
včelieho vosku
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FLORIA | TRÁVNIKOVÝ PROGRAM

Trávna zmes KRÁĽ TRÁVNIKOV
•	trávna zmes najvyššej kvality určená na zakladanie reprezentatívnych 
plôch v okolí rodinných domov
•	obsahuje zeolit prírodnú horninu, ktorá prevzdušňuje pôdu a viaže 
živiny a vodu 
•	hustý trávnik odolný vysokej záťaži
•	stredne jemný, hustý a dobre odnožujúci trávnik
•	má stálu sýtu farbu a nevyžaduje intenzívne ošetrovanie
•	dávkovanie:  0,5 kg = 25 m2 

ZLOŽENIE: odrody tráv najvyššej kvality

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 4 roky od dátumu výroby

Trávna zmes ŠPORT
•	vytvára nízky, jemnolistý, tmavozelený porast
•	stredne jemný, hustý a dobre odnožujúci trávnik
•	zaisťuje rýchly vývin, dobrú schopnosť odolávať burinám a dobré  
zapojenie do existujúcich trávnikov
•	trávnik odolný vysokej záťaži
•	dávkovanie: 1 kg = 40 m2 

ZLOŽENIE: odrody tráv vysokej kvality

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 4 roky od dátumu výroby

Trávna zmes PARK
•	trávnik vyniká širšími listami
•	stredne jemný, hustý a dobre odnožujúci trávnik
•	na zatrávnenie záhrad, sídlisk, parkov a zelene pri cestách, vhodná  
na mierne zaťažované plochy v parkoch a záhradách
•	znáša strednú záťaž a zošliapavanie
•	po zasiatí rýchlo vzchádza 
•	nevyžaduje intenzívne ošetrovanie
•	dávkovanie:  1 kg = 40 m2 

ZLOŽENIE: odrody tráv vyššej kvality

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 4 roky od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
FL-0500

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

1 kg ...0004-010 10 300 ...2722

BALENIE 
ČÍSLO 

VÝROBKU 
FL-0500

SKUPI-
NOVÉ 

BALENIE 
KS

NA PALETE 
EAN

859 400 500

0,5 kg + zeolit 200 g ...0001-005 14 504      ...4207

2 kg + zeolit 800 g ...0002-020 1 144      ...4214

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
FL-0500

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

1 kg ...0005-010 10 300 ...2746
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FLORIA | TRÁVNIKOVÝ PROGRAM

Trávna zmes GOLF
•	vytvára jemný a hustý trávnik
•	na zakladanie reprezentatívnych trávnikov či golfových ihrísk  
v okolí rodinných domov
•	trávnik znáša miernu záťaž
•	trávnik vyžaduje časté a nízke kosenie
•	väčšie nároky na údržbu a dostatočnú závlahu
•	dávkovanie:  1 kg = 40 m2

ZLOŽENIE: vybrané odrody tráv

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 4 roky od dátumu výroby

Trávna zmes TIEŇ
•	trávnik znáša vyššiu vlhkosť pôdy a časté zatienenie
•	trávnik vytvára jemný a hustý porast
•	trávnik sa vyznačuje jemnými listami
•	vhodná do tienistých záhrad, nepotrebuje dostatok slnečného žiarenia
•	dávkovanie:  1 kg = 40 m2

ZLOŽENIE: odrody tráv vysokej kvality

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 4 roky od dátumu výroby

Trávna zmes REGENERÁCIA
•	na dosievanie poškodených a preriedených trávnikov
•	trávnik sa rýchlo zapojí – vyniká rýchlym rastom
•	trávna zmes vhodná na dosev všetkých typov trávnikov
•	dávkovanie:  1 kg = 40 m2

ZLOŽENIE: špeciálne odrody tráv

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 4 roky od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
FL-0500

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

1 kg ...0007-010 10 300 ...2784

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
FL-0500

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

1 kg ...0006-010 10 300 ...2760

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
FL-0500

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

1 kg ...0008-010 10 300 ...2791
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FLORIA | TRÁVNIKOVÝ PROGRAM

TRAVIN® Trávnikové hnojivo s účinkom proti  
burinám 3v1
•	moderný spôsob likvidácie burín
•	jednoduchá aplikácia priamo do trávnika, nerozpúšťa sa vo vode
•	trávnik vyživí – ničí buriny – prevzdušňuje pôdu = 3 v 1
•	pôsobí dlhodobo počas 2 mesiacov
•	dávkovanie: 30 g/m2

•	balenie 0,8 kg vystačí na 27 m2

ZLOŽENIE: granulované hnojivo, zeolit a selektívne herbicídy, pomer 
živín N-P-K (14,1-3,8-5,1) + 1,4 Mg

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 roky od dátumu výroby

Trávnikové hnojivo JAR LETO
•	živiny sú v ľahko prijateľnej forme
•	aplikuje sa rovnomerným rozhodením, najlepšie pred dažďom
•	podporuje silný a zdravý rast trávnika, čím potláča rast machov
•	pôsobí 2 mesiace
•	dávkovanie: 25g/m2

•	balenie 2,5kg vystačí na 100 m2

ZLOŽENIE: granulované hnojivo s vysokým obsahom síry a železa, 
pomer živín N-P-K (20-5-8) + 2,4 Mg +12 S + 1  Fe

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená, ES hnojivo

Trávnikové hnojivo s odpudzujúcim účinkom proti 
krtkom 2 v 1
•	 vyživuje trávnik počas 1 mesiaca
•	aromatické látky obsiahnuté v zeolite odpudzujú krtkov z trávna-
tej plochy
•	zeolitová zložka prevzdušňuje pôdu a viaže živiny
•	zeolit potláča výskyt machov
•	dávkovanie: 25 g/m2 
•	balenie 2,5 kg vystačí na 100 m2

ZLOŽENIE: granulované hnojivo, zeolit s aromatickými látkami, 
pomer živín N-P-K (13-5-5) + 2 MgO + 0,5  Fe

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená, ES hnojivo

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
FL-0240

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

2,5 kg ...0006-025 1 240 ...7185

7,5 kg ...0007-075 1 80 ...7222

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
FL-0240

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

2,5 kg ...0008-025 6 210 ...9776

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
FL-0240

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 402 831

800 g ...0001-008 10 450 ...3454

4 kg ...0002-040 1 64 ...5373  

8 kg ...0003-080 1 50 ...6158

15 kg ...0004-150 1 50 ...9302

ŠETRNÝ 

 PRE DOMÁCICH 
MILÁČIKOV

Používajte prípravky na ochranu rastlín bezpečne. Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie!
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FLORIA | TRÁVNIKOVÝ PROGRAM

Trávnikové hnojivo JESEŇ
•	aplikuje sa rovnomerným rozhodením, najlepšie pred dažďom
•	trávnik je odolný voči vymŕzaniu a hubovým chorobám
•	zaistí bezpečné prezimovanie trávnika
•	dávkovanie: 20 g/m2

•	balenie 2,5 kg vystačí na 125 m2

ZLOŽENIE: špeciálne hnojivo s  najvyšším obsahom draslíka na trhu (42 %), 
pomer živín N-K (12-42) +2 Mg

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená, ES hnojivo

 Trávnikové hnojivo Hnojím 1x ročně
•	 živiny sú dodávané do trávnika postupne v závislosti od vonkajšej 
teploty
•	pôsobí počas 6 mesiacov
•	nehrozí popálenie trávneho porastu
•	obsah horčíka a železa v hnojive dodá trávniku sýtozelenú farbu
•	dávkovanie: 50 g/m2

•	balenie 2,5kg vystačí na 50 m2

ZLOŽENIE: profesionálne hnojivo obalené v membráne, pomer živín 
N-P-K (25-5-8) + 3 Mg

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená, ES hnojivo

Mach STOP
•	stačí namiešať s vodou a trávnik pokropiť – jednoduchá aplikácia
•	okamžitý účinok hnojiva proti machu
•	trávniku dodá sýtozelenú farbu
•	dávkovanie: 40 g do 10 l vody
•	balenie 0,5 kg vystačí na 125 m2

ZLOŽENIE: špeciálne hnojivo na báze železa Fe (27 %)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená, ES hnojivo

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
FL-0250

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

2,5 kg ...0004-025 6 210 ...2029

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
FL-0240

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

2,5 kg ...0009-025 6 210 ...4191

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
FL-0700

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

0,5 kg ...0008-005 16 768 ...9707

PÔSOBÍ 6 MESIACOV

STOP MACHUF
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Vertikutačná zmes 4 v 1
•	regenerácia a zacelenie trávnika po vertikutácii
•	obsahuje rýchlo rastúce semená tráv nový trávnik vyklíči do 14 dní
•	Hydrogel zadržiava vlhkosť, takže osivo neuschne
•	hnojivo dodá novo rastúcemu trávnatému porastu dostatok živín na 
zdravý rast
•	zeolit zabraňuje vyplavovaniu živín a znižuje kyslosť pôdy
•	jednoduchá aplikácia rozhodením z ruky
•	dávkovanie: 50 g/m2

•	balenie 5 kg vystačí až na 100 m2

ZLOŽENIE:  zeolit, prírodné organické hnojivo, osivo a hydrogel

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 roky od dátumu výroby

Likvidátor trávnej plsti
•	unikátne trávnikové hnojivo z čisto prírodných surovín
•	účinne likviduje zvyšky starej trávy (trávnu plsť) – nahrádza vertiku-
táciu
•	obohatené o baktérie žijúce v pôde – aktivujú rozkladný proces
•	mykorhízne huby – podporujú príjem živín a vody rastlinou (symbióza)
•	železo – pre sýtozelené sfarbenie listov tráv
•	vysoký obsah draslíka na zvýšenie odolnosti trávnika voči suchu
•	obmedzuje rast machov a burín

ZLOŽENIE: rôzne druhy múčky, vináza, prídavok železa, mikroorganizmy 
(Bacillus) a mykorhízne huby

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 5 rokov od dátumu výroby

Trávniková náplasť 3 v 1
•	oprava poškodeného trávnika v 3 krokoch a pomocou jediného vý-
robku
•	obsahuje rýchlorastúce semená tráv – nový trávnik vyklíči už do 14 dní
•	hnojivo dodá novorastúcim trávam dostatok energie – urýchli ich rast
•	špeciálny substrát z kokosovej rašeliny spoločne s AQUA Cellom® je 
spoľahlivou zásobárňou vody – zadržiava vodu v blízkosti klíčiacich 
tráv
•	balenie1 kg vystačí na opravu 2 m2

ZLOŽENIE: špeciálny substrát,  trávne osivo, hnojivo a  AQUA Cell®

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 roky od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
FL-0260

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

7,5 kg ...0002-075 1 80 ...9325

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
FL-0100

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

5 kg ...0016-010 1 100 ...9837

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
FL-0100

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

1 kg ...0017-010 1 150 ...7239

hnojivo

osivo

zeolithydrogel

STOP MACHU
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P E S T O V A N I E  B E Z  C H É M I E

Ekologické poľnohospodárstvo je ohľaduplné nielen 

k životnému prostrediu a prírode, ale aj k nášmu zdraviu.

Produkty radu Agro NATURA vyhľadávajú spotrebitelia zameraní na 

zdravý životný štýl a ochranu prírody. Tí, ktorí pre seba a svoju rodinu 

chcú pestovať ovocie a zeleninu šetrne a hlavne bez chémie.

Všetky produkty sú zložené z čisto prírodných surovín.
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Kravský hnoj 
•	tradičné prírodné hnojivo na základné hnojenie pred výsadbou
•	využitie v celej záhrade vrátane skleníku a pareniska
•	na zeleninu a ovocie
•	prispieva k vyššej úrodnosti pôdy
•	zvyšuje schopnosť pôdy zadržiavať vodu
•	neobsahuje klíčivé semená burín
•	aplikácia rozhodením a zapracovaním do pôdy (rýľovaním alebo  
zaorávaním) 

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 5 rokov od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
NA-0260

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE EAN

6 kg  ...0006-060 - 80 8592542008467

ORGANIKA na celú zahradu 
•tradičné	prírodné	hnojivo na základné hnojenie pred výsadbou
•využitie	v celej záhrade vrátane  skleníku a pareniska
•na	akúkoľvek	zeleninu	predovšetkým	plodovú,	kapustovú,	zemiaky,	repu,	cibuľu	a	pod.
•prispieva	k vyššej úrodnosti pôdy
•zvyšuje	schopnosť	pôdy	zadržiavať	vodu
•neobsahuje	klíčivé	semená	burín
•aplikácia	rozhodením	a	zapracovaním	do	pôdy	(rýľovaním	alebo	zaorávaním),
 u prihnojovaní zapravit do pôdy len plytko

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 5 rokov od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
NA-0260

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE EAN

8 kg  ...0010-080 - 80 8592542008481
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Kvapalné hnojivo bylinková záhradka
•	vysokokvalitné prírodné organické hnojivo pre kúzelnú arómu  
a výraznú chuť byliniek
•	živiny a stopové prvky sú ľahko dostupné
•	na hnojenie a prihnojovanie všetkých druhov byliniek (majoránka, 
šalvia, tymián, medovka a iné), koreňovej zeleniny  a ďalších aromatic-
kých rastlín pestovaných v nádobách a vo voľnej pôde
•	aplikácia ku koreňovej zóne rastlín 1x za 14 dní
•	dávkovanie: cca 1 vrchnák (15 ml) do 1 – 3 l vody 

ZLOŽENIE: melasa,melasové výpalky a mleté fosfáty; pomer živín  
N-P-K (6,4-1,7-9)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 5 rokov od dátumu výroby

Substrát bylinková záhradka a výsev
•	jemný prírodný substrát na výsev, presádzanie a pestovanie byliniek a 
zeleného korenia v nádobách i voľnej pôde
•	vhodný na výsev všetkých druhov semien aj na rezkovanie
•	receptúra na optimálne prevzdušnenie k urýchlenému rastu koreňov
•	štartovacia dávka hnojiva
•	minimálna možnosť premočenia a následne zahnívania rastlín
•	nie je vhodný na pestovanie kyslomilných rastlín

ZLOŽENIE: rašelina, kokosové vlákna, íl a prírodný vápenec, organické 
hnojivo

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 5 rokov od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
NA-0100

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE EAN

10 l  ...0007-010 - 240 8592542008429

Tyčinkové hnojivo Big Beat
•	vyživuje rastliny po dobu až 5 mesiacov
•	vysoký podiel dusíka podporuje zdravý rast a vitalitu rastlín
•	podporuje regeneráciu rastlín
•	udržuje počet savých škodcov pod prahom škodlivosti (vošky, molice, 
strapky, roztočce a pod.)
•	na všetky druhy kvitnúcich a nekvitnúcich rastlín pestovaných  
v nádobách (bylinky, izbové a balkónové rastliny a pod.)
•	po uplynutí životnosti sa tyčinky rozpadnú na neškodné prírodné látky, 
ktoré se bežne vyskytujú v pôde
•	aplikácia zatlačením tyčinky pod povrch pôdy v blízkosti koreňov

ZLOŽENIE: sušené a nadrvené časti rastlín, N-P-K (11-0,2-0,5)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 5 rokov od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
NA-0210

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE EAN

 0,5 l ...0002-005 12 1 200 8594005007918

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
NA-0250

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE EAN

12 ks 
tyčinek

...0001-000 10 3 040 8594005004405
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NATURA | BYLINKOVÁ ZÁHRADKA
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Kvapalné hnojivo na celú záhradu
•	prírodné hnojivo s UNIVERZÁLNYM použitím
•	podporuje vytvorenie bohatého koreňového systému
•	ľahká prijateľnosť stopových prvkov 
•	cca 50% dusíka je prijatých v priebehu prvých dvoch týždňoch, zvyšok 
v priebehu ďalších 2-4 týždňov
•	na prihnojovanie zeleniny, ovocia, byliniek, viniča, ovocných 
kríkov, stromov a okrasných rastlín doma aj v záhrade
•	aplikácia ku koreňovej zóne rastlín aj postrekom na list bez hrozby 
poškodenia listov 1x za 14 dní
•	dávkovanie: cca 1 vrchnák (15 ml) na 1 l vody a premiešať

ZLOŽENIE: melasa a melasové výpalky a mleté fosfáty; pomer živín 
N-P-K (6,4-1,7-9)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 5 rokov od dátumu výroby

Prírodné hnojivo na plodovú zeleninu
•	zvýšený obsah draslíka a stopové prvky prispievajú k rastu  
plodov a ich dozrievaniu
•	zlepšuje pôdnu štruktúru
•	na prihnojovanie plodovej zeleniny predovšetkým paradajok,  
uhoriek, cukiet, tekvíc, paprík a pod.
•	na pestovanie vo voľnej pôde i nádobách
•	aplikácia zálievkou ku koreňovej zóne rastlín bez hrozby poškodenia 
listov 1 x za 14 dní
•	dávkovanie: 1 vrchnák (10 - 15 ml) do 1 l vody

ZLOŽENIE: melasa, melasové výpalky a mleté fosfáty, N-P-K 6,4-1,7-9) 

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 5 rokov od dátumu výroby

Substrát na celú záhradu
•	jemný prírodný substrát s UNIVERZÁLNYM použitím
•	receptúra na optimálne prevzdušnenie k urýchleniu rastu koreňov
•	obsahuje štartovaciu dávku organického hnojiva
•	vysoká nasiakavosť a následne schopnosť výborného zásobovania rastlín 
vodou
•	základ na pestovanie BIO ovocia a BIO zeleniny v nádobách  
aj vo voľnej pôde 
•	vhodný aj na presádzanie sadeníc zeleniny a kvetov a na výsadbu  
ovocných stromov a kríkov
•	nie je vhodný na pestovanie kyslomilných rastlín

ZLOŽENIE:  rašelina, kokosové vlákna, íl a prírodný vápenec, organické 
hnojivo 

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 roky od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
NA-0100

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE EAN

20 l   ...0001-020 - 120 8594005007963

50 l  ...0002-050  - 51 8594005007970

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
NA-0210

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE EAN

1 l ...0001-010 12 576 8594005007956

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
NA-0210

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE EAN

1 l ...0004-010 12 576 8592542008573
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Prírodné hnojivo na paradajky a papriky
•	vysokokvalitné organické hnojivo vo forme peliet
•	sladové klíčky ako bohatý zdroj fytohormónov na podporu rastu 
koreňového systému
•	dlhodobé pôsobenie dusík sa uvoľňuje postupne
•	organické látky stimulujú biologickú aktivitu pôdy, tým zlepšuje 
pôdnu štruktúru
•	na všetky druhy paradajok, paprík (vrátane chilli odrôd)
•	aplikácia rozhodením a zapracovaním do pôdy 

ZLOŽENIE: sladové klíčky, perová a mäsokostná múčka, melasa a melasové 
výpalky, pomer živín min. N-P-K (7,5-0,4-2,5)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 5 rokov od dátumu výroby

Substrát na paradajky, uhorky a papriky
•	na pestovanie BIO zeleniny v nádobách a voľnej pôde
•	jemný prírodný substrát
•	optimálne prevzdušnenie potrebné k urýchleniu rastu koreňov
•	štartovacia dávka organického hnojiva na 3-4 týždne
•	vysoká nasiakavosť a následne schopnosť výborného zásobovania rastlín 
vodou
•	na všetky druhy paradajok, paprík (vrátane chilli) a uhoriek 

ZLOŽENIE: rašelina, kokosová rašelina, íl a prírodný vápenec, organické 
hnojivo

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 roky od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
NA-0100

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE EAN

50 l ...0008-050 - 51 8592542008443

Prírodné hnojivo na uhorky, cukety, tekvice a melóny
•	vysokokvalitné organické hnojivo vo forme peliet
•	sladové klíčky ako bohatý zdroj fytohormónov na podporu rastu 
koreňového systému
•	dlhodobé pôsobenie dusík sa uvoľňuje postupne
•	organické látky stimulujú biologickú aktivitu pôdy, tým zlepšuje 
pôdnu štruktúru
•	na tekvicovú zeleninu uhorky, cukety, tekvice (vrátane Hokkaidó), melóny 
vo vonkajšej záhrade, pareniskách, skleníkoch či vyvýšených  
záhonoch
•	aplikácia rozhodením a zapracovaním do pôdy

ZLOŽENIE: sladové klíčky, perová a mäsokostná múčka, melasa a melasové 
výpalky, min. N-P-K (7,5-0,4-2,5)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 5 rokov od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
NA-0260

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE EAN

1,5 kg ...0008-015 8 240 8592542008511

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
NA-0260

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE EAN

1,5 kg ...0007-015 8 240 8592542008498
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NATURA | NA ZELENINU
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Substrát na jahody a drobné ovocie
•	na pestovanie BIO ovocia
•	jemný prírodný substrát
•	optimálne prevzdušnenie potrebné k urýchlenému rastu koreňov
•	štartovacia dávka organického hnojiva na 3-4 týždne
•	vysoká nasiakavosť a následne schopnosť výborného zásobovania rastlín 
vodou
•	na všetky druhy jahôd vrátane previsnutých a iného drobného ovocia ako 
sú egreše, ríbezle, josta alebo maliny pestované v nádobách a voľnej 
pôde

ZLOŽENIE: rašelina, kokosová rašelina, íl a prírodný vápenec, organické  
hnojivo 

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 roky od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
NA-0100

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE EAN

50 l ...0010-050  - 51 8592542008436

Prírodné hnojivo na jahody a drobné ovocie
•	vysokokvalitné organické hnojivo vo forme peliet
•	sladové klíčky ako bohatý zdroj fytohormónov na podporu rastu  
koreňového systému
•	dlhodobé pôsobenie dusík sa uvoľňuje postupne
•	organické látky stimulujú biologickú aktivitu pôdy, tým zlepšujú 
pôdnu štruktúru
•	pomáha udržiavať vodu v pôde
•	na všetky druhy jahôd, ríbezlí, egrešu, malín, ostružín, jostu, vinič a iné
•	aplikácia rozhodením a zapracovaním do pôdy 

ZLOŽENIE:  sladové klíčky, perová múčka, melasa a melasové výpalky,  
min. N-P-K (3,5-0,5-3,5)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 5 rokov od dátumu výroby

Prírodné hnojivo na jahody a drobné ovocie
•	prírodné hnojivo s vyváženým obsahom živín
•	zvýšený obsah draslíku a stopové prvky prispievajú k rastu 
plodov a ich dozrievaniu
•	zlepšuje pôdnu štruktúru
•	na prihnojovanie všetkých druhov jahôd a drobného ovocia vo 
pôde a v nádobách
•	aplikácia zálievkou ku koreňovej zóne rastlín 1x za 14 dní
•	dávkovanie: 1 vrchnák (15 ml) do 1l vody
•	aplikované hnojivo neškodí domácim miláčikom ani užitočným orga-
nizmom

ZLOŽENIE: melasa, melasové výpalky a mleté fosfáty, N-P-K 6,4-1,7-9) 

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 5 rokov od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
NA-0260

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE EAN

1,5 kg ...0001-015 8 240 8594005007949

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
NA-0210

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE EAN

1 l ...0005-010 12 576 8592542008559
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Substrát  na čučoriedky a brusnice
•	jemný prírodný substrát na kyslomilné rastliny
•	optimálné prevzdušnenie potrebné k urýchleniu rastu koreňov
•	štartovacia dávka organického hnojiva na 2 mesiace
•	vysoká nasiakavosť a následne schopnosť výborného zásobovania 
rastlín vodou
•	pre všetky druhy čučoriedok, brusníc, muchovníkov a pod.
•	je možné použiť aj na výsadbu okrasných kyslomilných rastlín, napr.
azaliek, rododendrónov, hortenzií, vresov 

ZLOŽENIE:  rašelina, kokosová rašelina, organické hnojivo

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 roky od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
NA-0100

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE EAN

50 l ...0009-050 - 51 8592542008450

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
NA-0260

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE EAN

1,5 kg ...0009-015 8 240 8592542008535

Prírodné hnojivo na čučoriedky a brusnice
•	 vysoko kvalitné organické hnojivo vo forme peliet
•	sladové klíčky ako bohatý zdroj fytohormónov na podporu rastu 
koreňového systému
•	dlhodobé pôsobenie dusík sa uvoľňuje postupne
•	organické látky stimulujú biologickú aktivitu pôdy, tým zlepšujú pôdnu 
štruktúru
•	pre všetky druhy čučoriedok, brusníc, muchovníkov a pod.
•	aplikácia rozhodením a zapracovaním do pôdy

ZLOŽENIE: sladové klíčky, perová múčka, melasa a melasové výpalky,  
min. N-P-K (3,5-0,5-3,5)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 5 rokov od dátumu výroby
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Drenážna vrstva na vyvýšené záhony
•	SPODNÁ vrstva vyvýšeného záhona
•	hrubá štruktúra zaisťuje zvýšenú priepustnosť vzduchu a vody
•	odvádza prebytočnú vodu a naopak do záhona privádza vzduch
•	bráni zahnívaniu

ZLOŽENIE: mechanicky „naštiepané“, chemicky neošetrené prírodné 
drevo

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 5 rokov od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
NA-0330

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE EAN

70 l ...0001-070 - 36 8592542002915

Kompost na vyvýšené záhony
•	PROSTREDNÁ vrstva vyvýšeného záhona
•	zdroj základných živín (hlavne dusíka) a stopových prvkov
•	živiny sa uvoľňujú postupne
•	pri jeho rozklade sa uvoľňuje teplo, pôda sa prehrieva = impulz a energia 
pre rast

ZLOŽENIE:organické hnojivo s vysokým obsahom organických látok 
výhradne rastlinného pôvodu, s prídavkom dolomitického vápenca

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 roky od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
NA-0100

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE EAN

50 l ...0006-050 - 51 8592542002939

Substrát na vyvýšené záhony
•	VRCHNÁ vrstva vyvýšeného záhona (alebo ako náplň vyvýšeného 
záhona)
•	jedinečná štruktúra zaručuje optimálne prevzdušnenie koreňového 
balu
•	štartovacia dávka prírodného hnojiva na 2-3 týždne
•	na pestovanie zeleniny, drobného ovocia, byliniek, okrasných rastlín 
kvitnúcich i nekvitnúcich
•	NIE je vhodný na kyslomilné rastliny

ZLOŽENIE: rašelina, kokosové vlákno, íl, vápenec upravujúci pH, organické 
hnojivo 

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 roky od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
NA-0100

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE EAN

50 l ...0005-050 - 51 8592542002922
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Rock Effect
•	unikátny koncentrát na báze prírodných látok na zvýšenie odolnosti a obrany-
schopnosti rastlín proti škodcom
•	proti savým škodcom (vošky, molice, roztočce, strapky, červce – puklice (v 
ranom štádiu), ďalej na americkú múčnatku egreša a ríbezlí a múčnatku viniča
•	kontaktný účinok s protipožerovým efektom
•	proti savým škodcom na okrasných rastlinách, bylinkách, paprikách, paradaj-
kách, uhorkách, tekviciach (cuketách), jadrovinách, kôstkovinách, ihličnatých 
drevinách a chmeli
•	účinkuje aj na prezimujúce štádiá škodcov – vhodný ako preventívny po-
strek na jar (aplikácia február, marec)
•	neškodí užitočným organizmom
•	ochranná lehota: 0 dní!
•	aplikácia postrekom (odmerka na jednoduché dávkovanie) 

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 roky od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
NA-0601

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE EAN

100 ml ...0001-001 15 2 070 8594028315335

250 ml ...0002-D25 10 640 8594028315021

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
NA-0601

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE EAN

500 ml  ...0003-005 10 840 8594028317438

Symfónia Lesk 3 v 1
•	unikátny hotový postrek na báze prírodných látok s hnojivovým 
účinkom
•	3 v 1 = výživa – ochrana – vzhľad
•	proti cicavým škodcom vošky, molice, roztočce, strapky, 
 červce – puklice (v ranom štádiu)
•	kontaktný účinok s protipožerovým efektom
•	na okrasné rastliny (izbové, balkónové aj vonkajšie)
•	neškodí užitočným organizmom (nemá nebezpečné vlastnosti  
- nemá výstražné symboly)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 2 roky od dátumu výroby

Bylinková zmes  na rastliny (proti plesniam)
•	ČESKÝ PATENT, 100% prírodný produkt
•	zmes mletej škorice a klinčekov v sáčku z čajového papiera na 
prípravu výluhu
•	na pravé plesne na okrasných rastlinách a zelenine (paradajky, 
papriky, uhorky, zemiaky, cibuľa a i.)
•	1 sáčok sa vloží do 1l vody a luhuje sa min.5 hod (ideálne cez 
noc)
•	TIP: na výluh je možné využiť aj samotnú dózu
•	výluh sa aplikuje postrekom do začínajúceho stekania kvapiek z povr-
chu rastlín, sáčok s bylinkami je možné po vyluhovaní skompostovať
•	výluh preukázateľne zvyšuje výnosy u plodovej zeleniny
•	bezpečný pre človeka i živočíchy, neškodí užitočným organizmom 
(bez výstražných symbolov)
•	ochranná doba: 0 dní

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 2 roky od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
NA-0601

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE EAN

10 x 15 g  ...0004-000 3 588 8592542008597

Používajte prípravky na ochranu rastlín bezpečne. Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie!
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BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
NA-0500

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE EAN

0,9 kg  ...0001-009 8 240 8594005004054

Trávna zmes Kvitnúca lúka
•	trávna zmes pre návrat k prírode
•	na výsev a dosievanie v okolí vidieckych statkov a chalúp
•	vhodná do všetkých pôdnych podmienok
•	prirodzené prostredie hmyzu a motýľov
•	nevyžaduje pravidelné kosenie (max. 2x ročne)
•	odporúčaná dávka: 5-8 g/m2

•	obsah balenia vystačí až na 180 m2

ZLOŽENIE: rozmanitá zmes cca 40 druhov trávnych osív a lúčnych 
rastlín

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 4 roky od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
NA-0260

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE EAN

8 kg ...0003-080 - 80 8594005007987

Organické Trávnikové hnojivo
•	unikátne hnojivo vo forme granuliek, ktoré ľahko prepadnú až k pôde
•	potláča rast burín a machov
•	stimuluje biologickú aktivitu pôdy
•	zvyšuje schopnosť pôdy zadržiavať vodu
•	na všetky typy trávnikov – nehrozí popálenie porastu
•	NEŠKODÍ domácim miláčikom a užitočným organizmom
•	jednoduchá aplikácia rozhodením (1x mesačne) – ručne alebo pomocou 
rozmetadla na suchý, pokosený trávnik
•	balenie 8 kg vystačí na 160 – 800 m2

ZLOŽENIE:  hydinová podstielka obohatená o melasu a melasové výpalky; 
N-P-K (3,5-1,5-7)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 5 rokov od dátumu výroby

N
A

T
U

R
A

O
C

H
R

A
N

A

R
A

S
T

L
ÍN

P
R

IM
A

F
L

O
R

A

NATURA | TRÁVNIK

87



Výrobky značky Primaflora sú určené pre menej  

náročných záhradníkov, ktorý sa uspokoja so základnou 

ponukou. Primafloru tvoria substráty, rašelina,  

mulčovacia kôra, kvapalné hnojivá a trávne zmesi.
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Záhradnícky substrát
•	klasický univerzálny substrát s vysokým obsahom organických 
látok na pestovanie rastlín v záhonoch a skleníkoch
•	vhodný na výsadbu okrasných stromov a kríkov

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 roky od dátumu výroby

Substrát na izbové rastliny
•	substrát so stredným obsahom živín na pestovanie väčšiny izbových 
rastlín (fikus, lopatkovec, africká fialka a pod.)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 roky od dátumu výroby

Substrát na muškáty a iné balkónové kvety
•	substrát s vysokým obsahom živín
•	na pestovanie muškátov a iných balkónových kvetov (petúnie, 
surfínie, verbeny, begónie, fuchsie, a pod.)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 roky od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
RP-0100

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

10 l ...0001-010 1 240 ...8519

20 l ...0002-020 1 120 ...8526

40 l ...0003-040 1 51 ...0483

75 l ...0004-075 1 36 ...8540

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
RP-0100

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

5 l ...0005-005 1 300 ...8564

10 l ...0006-010 1 240 ...8571

20 l ...0007-020 1 120 ...8588

40 l ...0008-040 1 51 ...0490

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
RP-0100

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

10 l ...0009-010 1 240 ...8632

20 l ...0010-020 1 120 ...8649

40 l ...0011-040 1 51 ...0476
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Rašelina
•	kvalitná vrchovisková rašelina
•	prispieva na zlepšenie fyzikálnych a biologických vlastností hlinitých 
a piesočnatých pôd a používa sa k príprave substrátov
•	je vhodná na presádzanie kyslomilných rastlín (vresy, azalky) a 
výsadbe kríkov (borievky, rododendróny a pod. )

 
DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 roky od dátumu výroby

Substrát na výsev a množenie
•	substrát s nízkym obsahom živín
•	vytvára ideálne podmienky na klíčenie semien a vegetatívne  
množenie
•	na prepichovanie mladých rastlín a zakoreňovanie odrezkov

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 roky od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
RP-0100

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

10 l ...0014-010 1 240 ...8748

20 l ...0015-020 1 120 ...8755

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
RP-0100

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

10 l ...0012-010 1 240 ...8694

75 l ...0013-075 1 36 ...8724P
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Kvapalné hnojivo Izbové rastliny
•	kvapalné hnojivo s vyváženým pomerom živín N-P-K (6-5-5) 
•	podporuje zdravý rast a nasadenie kvetov izbových rastlín
•	dávkovanie: 15 ml (vrchnák od fľaše) nalejte do 2 l vody a premiešajte

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená, ES hnojivo

Kvapalné hnojivo Muškáty
•	kvapalné hnojivo s vyšším pomerom živín N-P-K (7-4-5) 
•	spĺňa všetky potreby muškátov, ale aj ostatných balkónových 
kvetov
•	dávkovanie: 15 ml (vrchnák od fľaše) nalejte do 2 l vody a premiešajte

DOBA POUŽITEĽNOSTI: neobmedzená, ES hnojivo

Kvapalné hnojivo Univerzál
•	 univerzálne kvapalné hnojivo s vyváženým pomerom živín  
N-P-K (4-2-3) 
•	vhodné na prihnojenie izbových, balkónových aj záhradných 
rastlín
•	dávkovanie: 15 ml (vrchnák od fľaše) nalejte do 2 l vody a premiešajte

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 5 rokov od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
RP-0210

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

0,5 l ...0003-005  10 1200 ...8892

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
RP-0210

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

0,5 l ...0002-005  10 1200 ...8816

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
RP-0210

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

0,5 l ...0001-005  10 1200 ...8793
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Trávna zmes Park
•	 zmes trávnych odrôd na bežné parkové alebo ľahko zaťažované 
plochy
•	vhodná do záhrad rodinných domov alebo na plochy verejnej zelene
•	balenie 0,5 kg vystačí na 25 m² 

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 4 roky od dátumu výroby

Trávna zmes Šport
•	zmes trávnych odrôd vhodná na zaťažované trávniky prevažne športo-
vého charakteru (ihriská, školské pozemky a pod.)
•	balenie 0,5 kg vystačí na 25 m² 

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 4 roky od dátumu výroby

Trávna zmes Univerzál
•	zmes trávnych odrôd na úpravy záhrad, sídlisk a okolí ciest
•	má dobrú schopnosť odolávať burinám a dobre sa zapája do 
existujúcich trávnikov
•	balenie 0,5 kg vystačí na 25 m² 

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 4 roky od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
RP-0500

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

0,5 kg ...0002-005 20 800 ...8854

1 kg ...0014-010 10 400 ...8815

2 kg ...0005-020 1 160 ...0407

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
RP-0500

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

0,5 kg ...0002-005 20 800 ...8854

1 kg ...0013-010 10 400 ...8908

2 kg ...0006-020 1 160 ...0421

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
RP-0500

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

0,5 kg ...0001-005 20 800 ...8823

1 kg ...0015-010 10 400 ...8762

2 kg ...0007-020 1 160 ...0445
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* Len na špeciálnu objednávku. Pre bližšie informácie kontaktujte obchodného manažéra vo Vašom regióne.

 Mulčovacia kôra 
•	100% prírodný, nezávadný, dekoračný materiál
•	 chráni rastliny pred vymrznutím, znižuje odparovanie vody 
z pôdy a bráni prerastaniu burín

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 5 rokov od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
RP-0310

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

70 l ...0001-070 1 39 ...0100

Trávna zmes Dosev
•	zmes trávnych odrôd na dosev poškodených miest v trávniku 
•	má rýchlu klíčivosť a dobre sa zapája do existujúcich trávnikov
•	balenie 0,5 kg vystačí na 25 m² 

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 4 roky od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
RP-0500

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE 

EAN
859 400 500

0,5 kg ...0004-005 20 800 ...0384

2 kg ...0008-020 1 160 ...0391*
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Zdravá a silná rastlina plná vitality je cieľom každého 

pestovateľa. Použitie prostriedkov klasickej chemickej ochrany 

má svoje prísne pravidlá. Existujú však i prírodné prostriedky, 

ktoré je dobré voliť v počiatočných fázach i ako prevencia pred 

škodcami a chorobami.

Používajte prípravky na ochranu rastlín bezpečne. Pred použitím 

prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Ochrana
rastlín

P E S T O V A N I E  B E Z  C H É M I E
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Rock Effect
•	unikátny koncentrát na báze prírodných látok na zvýšenie odolnosti a obrany-
schopnosti rastlín proti škodcom
•	proti savým škodcom (vošky, molice, roztočce, strapky, červce – puklice (v 
ranom štádiu), ďalej na americkú múčnatku egreša a ríbezlí a múčnatku viniča
•	kontaktný účinok s protipožerovým efektom
•	proti savým škodcom na okrasných rastlinách, bylinkách, paprikách, paradaj-
kách, uhorkách, tekviciach (cuketách), jadrovinách, kôstkovinách, ihličnatých 
drevinách a chmeli
•	účinkuje aj na prezimujúce štádiá škodcov – vhodný ako preventívny po-
strek na jar (aplikácia február, marec)
•	neškodí užitočným organizmom
•	ochranná lehota: 0 dní!
•	aplikácia postrekom (odmerka na jednoduché dávkovanie) 

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 roky od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
NA-0601

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE EAN

100 ml ...0001-001 15 2 070 8594028315335

250 ml ...0002-D25 10 640 8594028315021

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
NA-0601

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE EAN

500 ml  ...0003-005 10 840 8594028317438

Symfónia Lesk 3 v 1
•	unikátny hotový postrek na báze prírodných látok s hnojivovým 
účinkom
•	3 v 1 = výživa – ochrana – vzhľad
•	proti cicavým škodcom vošky, molice, roztočce, strapky, 
 červce – puklice (v ranom štádiu)
•	kontaktný účinok s protipožerovým efektom
•	na okrasné rastliny (izbové, balkónové aj vonkajšie)
•	neškodí užitočným organizmom (nemá nebezpečné vlastnosti  
- nemá výstražné symboly)

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 2 roky od dátumu výroby

Používajte prípravky na ochranu rastlín bezpečne. Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Bylinková zmes  na rastliny (proti plesniam)
•	ČESKÝ PATENT, 100% prírodný produkt
•	zmes mletej škorice a klinčekov v sáčku z čajového papiera na 
prípravu výluhu
•	na pravé plesne na okrasných rastlinách a zelenine (paradajky, 
papriky, uhorky, zemiaky, cibuľa a i.)
•	1 sáčok sa vloží do 1l vody a luhuje sa min.5 hod (ideálne cez 
noc)
•	TIP: na výluh je možné využiť aj samotnú dózu
•	výluh sa aplikuje postrekom do začínajúceho stekania kvapiek z povr-
chu rastlín, sáčok s bylinkami je možné po vyluhovaní skompostovať
•	výluh preukázateľne zvyšuje výnosy u plodovej zeleniny
•	bezpečný pre človeka i živočíchy, neškodí užitočným organizmom 
(bez výstražných symbolov)
•	ochranná doba: 0 dní

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 2 roky od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
NA-0601

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE EAN

10 x 15 g  ...0004-000 3 588 8592542008597
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Loxiran Sprej proti mravcom
•	účinná látka – prírodný pyrethrín z kvetov margaréty ružovej
•	praktické balenie určené priamo na aplikáciu
•	na odstránenie mravcov v obytných priestoroch, na terasách a balkónoch 
•	neobsahuje pyrethroidy a iné syntetické látky

DOBA POUŽITEĽNOSTI:  10 rokov od dátumu výroby

Loxiran –S – Prípravok proti mravcom
•	účinná látka – prírodný pyrethrín z kvetov margaréty ružovej
•	na odstránenie mravcov na cestách, spevnených alebo vydláždených plo-
chách 
•	vo forme posypu: 2 – 4 zarovnané lyžičky na 1 m2 alebo priamo do mraveniska
•	vo forme postreku: rozpustiť 2 zarovnané lyžičky v 0,5 l vody a nastriekať na 
cesty alebo do mraveniska

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 10 rokov od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
ND-0601

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE EAN

Sprej 250 ml ...0003-000 12 720 4005240183885

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
ND-0601

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE EAN

300 g ...0001-000 12 1 512 4005240173350

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku. O
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Ferramol compact – prípravok proti slimákom
•	účinná látka – fosforečnan železitý (2% hm.), bežne vyskytujúca sa v prí-
rode
•	bezpečne účinkuje na slimáky, ktoré sa po požere návnady stiahnu do 
úkrytov s rýchlym pocitom nasýtenia, kde hynú 
•	čisté záhony bez slizu a bez uhynutých slimákov
•	 po náhodnom požití nie je nebezpečný pre domácich miláčikov (psy, 
mačky), pre iné zvieratá (ježky, dážďovky, včely, vtáky) a iné užitočné 
organizmy
•	mimoriadne odolný voči dažďu – pri vlhkosti granulky napučia = pre 
slimáky sú ešte atraktívnejšie; účinok sa neznižuje
•	 dávkovanie: 2,5 g/m2 – rovnomerne rozsypať
•	 ochranná lehota: 0 dní

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 2 roky od dátumu výroby

BALE-
NIE 

ČÍSLO VÝROBKU 
ND-0601

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE EAN

  425 g  ...0005-000 12 1 440 4005240171943

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Loxiran Mravčí bufet
•	účinná látka – prírodný insekticíd spinosad
•	na odstránenie mravcov na terasách, balkónoch a v obytných priestoroch
•	dózy umiestniť do blízkosti mravenísk alebo na mravčie cestičky, nedávať 
na priame slnko
•	po požití návnady robotnicami, larvami a kráľovnou dôjde k postupnému 
vyhubeniu celého mravčieho spoločenstva

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 4 roky od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
ND-0601

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE EAN

bufet (2 x dóza) ...0002-000 20 1 680 4005240183892
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Používajte prípravky na ochranu rastlín bezpečne. Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Rock Effect Prezimujúci škodcovia
•	unikátny koncentrát na báze prírodných látok na výrazné zníženie výskytu 
škodcov v neskoršom období
•	zakúpite len od AGRO CS
•	kontaktný účinok s protipožerovým efektom
•	účinkuje na prezimujúce štádiá škodcov (vošky, roztočce, a pod.) – vhodný ako 
preventívny postrek na jar 
•	možnosť použitia na jadroviny, kôstkoviny, vinič, drobné ovocie (egreš, ríbezle, 
maliny a pod.), ihličnaté dreviny a iné
•	neškodí užitočným organizmom
•	nezávislý na teplote, nehrozí vytvorenie rezistencie
•	vhodný pre ekologické poľnohospodárstvo
•	250 ml balenie na cca 8,3 l aplikačnej kvapaliny (na 4 stredne vysoké stromy) 
•	aplikácia v mesiacoch

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 roky od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0600

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE EAN

250 ml ...0004-000 10 640 8594028314963

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rock Effect Americká múčnatka
•	unikátny koncentrát na báze prírodných látok na zvýšenie odolnosti 
egrešov a ríbezlí proti americkej múčnatke
•	zakúpite len od AGRO CS
•	kontaktný účinok 
•	aplikácia postrekom do stekania kvapiek postreku, max. 5x za vegetáciu
•	neškodí užitočným organizmom
•	nezávislý na teplote, nehrozí vytvorenie rezistencie
•	vhodný pre ekologické poľnohospodárstvo
•	100 ml balenie vystačí na 10 litrov aplikačnej kvapaliny 
•	ochranná doba: 0 dní 
•	aplikácia v mesiacoch

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 roky od dátumu výroby

BALENIE ČÍSLO VÝROBKU 
AG-0600

SKUPINOVÉ 
BALENIE 

KS
NA PALETE EAN

100 ml ...0007-000 15 2 070 8594028311351

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Kontakt
AGRO CS Slovakia, a.s.

Nám. Republiky 5, 984 01 Lučenec

www.agrocs.sk

Objednávky a fakturácia:

+421 915 986 547

+421 915 795 210

+421 47 437 32 77

Reklamácie:

reklamacie@agrocs.sk

Logistika:

+421 905 798 693

logistika@agrocs.sk

Zvoz vratných obalov: 

palety@agrocs.sk

Obchodní manažéri:

Západné Slovensko +421 915 805 279

Stredné Slovensko +421 905 714 138

Východné Slovensko +421 905 798 691

Bratislava

Nové 

Zámky

Nitra

Levice

Pezinok

Trnava

Senica

Nové 

Mesto nad 

Váhom

Trenčín

Ilava

Žilina

Martin

Banská 

Bystrica

Topoľčany

Prievidza

Veľký 

Krtíš

Zvolen

Dolný 

Kubín

Ružomberok

Poprad

Kežmarok

Prešov

Košice

Rožňava
Michalovce
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Katalóg

Robte s nami svet krajší

AGRO CS Slovakia, a.s., 2020 / Katalóg je platný až do vydania nového.

www.agrocs.sk


